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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 område som i brugerkredsen. 
Hvor man for år tilbage fortrinsvis så brugere fra lokalom-
rådet, tilsat enkelte udefra, og som regel ældre folk, ja 
så kommer der i dag henvendelser mange steder fra, og 
sjældent dukker folk selv op. Aldersspredningen i bruger-
kredsen er blevet større. Med til historien hører også, at 
mange henvendelser 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 no-
get 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 
megen 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 
forespørgsel, som ender med en indføring i arkivernes for-
underlige verden. Ét er dog sikkert – digitaliseringen er 
kommet for at blive, og – som vi talte om på bestyrelses- 
mødet lige inden generalforsamlingen – nåede Billund 
Lokalhistoriske Arkiv f.eks. omkring 19.000 søgninger på 
arkiv.dk sidste år. Så højt et tal havde de ikke nået uden 
digitalisering. 

Også andre – og typisk yngre – brugere 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 forret-
ninger er lukkede, nogle bygninger helt væk og i bedste 
fald erstattet af anden bebyggelse. 

Fra Lokalarkivernes arbejdsmark 2019  
Sydvestjyske Arkiver (SVA)

Sådanne forandringer er lokalarkiverne med til at doku-
mentere og gemme for eftertiden, men edb bringer vi vo-
res materiale og oplysninger »ud af arkivet« og stiller det 
til rådighed for alle interesserede. 

I hvert fald hvis man publicerer sine registreringer via 
arkiv.dk. Internettet gør hele kloden til lokalarkivernes 
potentielle publikum. Heldigvis kontakter de os ikke alle 
sammen, men næsten dagligt kommer der forespørgsler, 
uddybende kommentarer eller lignende ikke blot fra vores 
egne lokalområder, men fra hele landet, ja endda fra an-
dre kontinenter. Lokalhistorien er ikke længere kun lokal. 
Den er også blevet global, og takket være digitaliseringen 
kan man tage historien med sig og dyrke den uanset hvor 
i verden, man befinder sig. Også uden danskkundskaber 
kan man have udbytte af vores arbejde – Google Translate 
har f.eks. hjulpet flere amerikanere med at finde frem til 
ønskede oplysninger i arkiv.dk-indtastninger. Mere impo-
nerende er det, at de f.eks. også har kunnet arbejde i nog-
le af de mange databaser på Esbjerg Byhistoriske Arkivs 
hjemmeside og først kørte af sporet, da der skulle arbejdes 
med historiske adresser. 

At kunne efterkomme denne efterspørgsel kræver me-
get af arkiverne. For det første at man er med på det digi-
tale område, altså har sine samlinger registreret i Arkibas 
og publiceret via arkiv.dk. Det forudsætter naturligvis, at 
arkiverne har husly, IT-udstyr og veluddannede medarbej-
dere 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 lokalarkiverne 
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 uddannelse, som SVA bl.a. har nydt godt af, er 
der blevet afholdt mange gratis-kurser for SVAs medarbej-
dere over 60 år. Ordningen har foreløbig været gældende 

Bestyrelsens beretning

Til Indhold



BERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2019 4

i to år, men er blevet forlænget til også at gælde 2020. 
Vær selv opmærksom på ansøgningsfristerne 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 inventar, selv om Fonden el-
lers har meldt ud ikke at ville støtte i sådanne 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 hensyn til lokaler og rekruttering af frivillige med-
arbejdere. Som alle andre oplever mange arkiver en pensi-
onering af én eller flere medarbejdere banke på, og – har 
vi desværre 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 rekruttere 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 arkiver har vist større eller 
mindre bunker i venteposition til en regnvejrsdag. 

Man kan uden tvivl have megen nytte af en rekrutterings-
plan – om ikke andet fordi vi nok må vente flere og flere 
opgaver og henvendelser i fremtiden. Arkiv.dk fejrer jo 
5-års jubilæum i disse dage og er blevet indarbejdet i man-
ge danskeres dagligdag. Desværre er der ikke en opskrift 
på at rekruttere frivillig arbejdskraft, men bliver der af-
holdt et større, offentligt arrangement, hvor arkivet med-
virker, 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 kom-
munale ejendomme, typisk mindre skoler, hvor lokalarki-
verne tidligere har holdt til for ingen eller en symbolsk 
husleje. Det kan på længere sigt føre til, at flere arkiver må 
samles på én og samme adresse eller nedlægges. Ved ud-
gangen af 2019 fandt den første arkivnedlæggelse i SVAs 
medlemskreds sted. Det var Historisk Arkiv for Seem Sogn, 
hvis lokaler skulle være rømmet pr. 1. december 2019, da 
bygningen skulle sælges. Arkivleder Søren Mulvad ønske-
de at trække sig, og uden en afløser blev løsning en luk-
ning og efterfølgende aflevering af samlingerne til Ribe 
Byhistoriske Arkiv. Der er den tidligere arkivleder selvføl-
gelig også velkommen til at fortsætte sit arbejde. 

Ellers må vi om 2019 fremhæve, at SVAs bestyrelse igen 
har lagt hovedvægt på kursusvirksomhed. Arkivkonsulen-
ten vil redegøre nærmere 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 mulig-
hed for individuel vejledning og rådgivning. 

Også en studietur blev det til. Mon ikke det var somme-
rens varmeste dag, da vi var på Rømø, i Digegrevens Gård 
og på Noldes Museum syd for grænsen og fik nye perspek-
tiver på arkivarbejde? Trods den rigelige varme blev det en 
rigtig god og lærerig dag. 

Jeg vil slutte bestyrelsens beretning med at takke be-
styrelsen for godt samarbejde i årets løb og også bringe 
en stor tak til arkivkonsulenten for sit store arbejde for 
lokalarkiverne. Desuden skal der lyde en tak til vores man-
ge medlemmer, som trofast møder op til foreningens ar-
rangementer.

På Nolde-museet blev vi vist rundt af en dedikeret medarbejder.

Til Indhold
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Den Gamle Digegreves Gård i Ballum. EBA Q25216-076-1552

Til Indhold
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Så er det allerede tredje gang, jeg som konsulent skal af-
lægge beretning! 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 enkelt admi-
nistratorkursus. Nytilkommen på kursuslisten er ”Nyheder 
i Arkibas”, som henvender sig til erfarne arkivmedarbejde-
re, som gerne 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 mange arkivfolk 
i årenes løb har svedt over Arkibas. Det nye lokale ligger 
også i Esbjerg, nemlig på områdecenter Gjesing Midtby. 
Det nye lokale, Datastuen, er udmærket, især fordi kon-
sulenten her rigtig får mulighed for at drille kursisterne: 
Som underviser kan man overtage kursisterne skærme, så 
de ikke kan surfe på internettet og besvare henvendelser 
mens de er på kursus. I stedet må de pænt finde sig i gen-
nemgang af ordningsord og indkomstjournaler. 

Jeg har været på mange konsulentbesøg i år, ikke 
mindst for at snakke registreringspraksis. Andre steder har 
det være publicering af lydfiler eller forestående bogudgi-
velser, der var på dagsordenen. Det der har gjort mest ind-
tryk på mig er dog de lokaleudfordringer, mange arkiver 
bøvler med. Jeg kan kun opfordre til, at man bruger kon-
sulentordningen, hvis man aner en flytning i horisonten. I 
2019 har jeg bl.a. bistået med beskrivelser af minimums-
krav til lokaleforhold og deltagelse i møder med kommu-
nen 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 lokaleforhold, så vi kan be-
vare lokalhistorien 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 dominerede i de dage. Heldigvis er 
arkivfolk udholdende og gennemførte turen 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 stråtag og lavt til loftet! Dagen startede med en kryd-
dersnaps på rav og lokale 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 adop-
tere – men helst ikke når konsulenten kommer på besøg, 
for hun er sædvanligvis i bil. Studieturen foregår heldigvis 
med bus, så vi kom også sikkert videre til en herlig frokost 
på Den Gamle Digegreves gård i Ballum, og endelig til en 
varm rundvisning på Noldemuseet. Jeg håber, der er til-
slutning 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 medlemmerne for de mange gode arkivsnakke, 
som holder konsulenten opdateret og skarp. Og endelig: 
Tak for opmærksomheden.

Konsulentens beretning

Til Indhold
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Fællesudstillingen gik også fint, der var mange besøgen-
de der brugte megen tid på at studere billeder og tekster. 
Vores emne var billeder af forsvundne huse i det gamle 
Billunds centrum.

Udstillingsskabet bliver også studeret, og vi forsøger at 
skifte ud hver måned, så der hele tiden er nyt at se på.

I forbindelse med Dannebrogs fødselsdag, lavede vi en 
lille udstilling i Billund Centret, hvor vi havde lånt Idræts-
foreningens meget gamle silkefane, der var udstillet sam-
men med nogle af fanerne fra den gamle skole. Det endte 
med, at vi fik lov at beholde fanen, hvis historie går tilba-
ge til 1920-erne, som kan ses af skjoldene på fanestangen. 
Den er nu pakket ned og beskyttet mod yderligere forfald.

 Vi skal indberette til Kulturministeriet hvert år, hvad vi 
har forøget vores samlinger med i løbet af året og i den 
forbindelse kommer der mange sjove ting frem.

Vi har forøget vor samling med 5 hyldemeter i 2019 og 
er ved at have pladsmangel, derfor er vi ved at undersøge 
muligheden for at få rullereoler i noget af Arkiv II, så vi på 
den måde kan få mere plads. Centret har givet tilladelse 
og vi er ved at indhente tilbud. Når vi har fået tilbuddene, 
skal der søges midler, for vi har ikke hele beløbet.

 Af besøgende på arkivet har der været 59 der har skre-
vet i gæstebogen, men der har været flere som ikke har 
skrevet, fordi vi har glemt at bede dem om det.

 Gennem arkiv.dk får vi henvendelser om billeder, ud-
klip og andet materiale, som folk gerne vil have, det giver 
ekstra henvendelser, som kommer via mail til mig. Vi må så 
bearbejde henvendelserne på arkivet, hvorefter jeg tager 
det med hjem og videresender det, fordi vi ikke kan vide-
resende fra arkivet. Kapaciteten på arkivets netforbindelse 
er kun 1 MB, fordi vi er på Centrets netværk. Der har været 
58 henvendelser af den vej. 

 Af besøgende på arkiv.dk har der været 31.400 besø-
gende der har søgt på 8.324 forskellige emner. 

Vores egen hjemmeside overraskede mest, der har væ-
ret 10.568 besøg og det dækker hele verden undtagen 

Billund Kommune

Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn
Hans Jensens Vej 6, 7190 Billund
Tlf.: +4521354472
Åbningstid: Tirsdag 10-12 og 16-18. Lukket i juli og hellig-
dagsperioder.
Leder: Linda Nielsen, Møllevænget 15, 7190 Billund  
Tlf.: 20952751
E-mail: grenearkiv@godmail.dk
Hjemmeside: www.grenelokalarkiv.dk

Året i arkivet har været meget normalt, idet vi har mod-
taget nogle store afleveringer og har deltaget i aktiviteter 
udenfor arkivet. 

Vi var med på Byens Plads, da man holdt en mindre mar-
kedsdag, vi havde billeder fra Enggårdskolen med, som vi 
gerne ville have navne på og som sædvanligt gik det fint, 
mange var forbi og mange navne kom på billederne. Vi 
gentager, hvis der byder sig en chance. 

Til Indhold

mailto:grenearkiv%40godmail.dk?subject=
http://www.grenelokalarkiv.dk
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Grønland og Antarktis. Fleste fra Europa, derefter kom-
mer USA. 

88.75 % har været på op til 1 min, 9,07 % op til 10 min 
og 2.14 % 10-30 min. Det viser, at vi skal gøre mere ud 
af hjemmesiden, og noget af det skal vi have oversat til 
engelsk.

Vi får også henvendelser på mail, her var der 26 der ger-
ne ville have oplysninger om familie eller andet. Det har 
særlig været slægtsforskere der har henvendt sig.

Der er registreret 14.041 billeder på Arkibas , hvilket vi 
også har kunnet læse ud af den statistik der er til rådighed.

Vi har fået 60 afleveringer, hvoraf nogle har været ret 
store. Den sidste er endnu ikke på plads, da den er kom-
met sent på året.

Vi har kontaktet nogle foreninger, som vi ikke har ma-
teriale fra, og tilbudt dem at opbevare deres gamle proto-
koller og andet relevant materiale af historisk betydning, 
men det har endnu ikke givet noget resultat. Der er egent-
lig ikke mange foreninger tilbage i Billund, så jeg vil i år 
prøve gennem Ugeavisen at appellere til personer, der har 
været med i foreninger og som ligger inde med materiale 
fra nuværende eller nedlagte foreninger om at aflevere 
det til os. Måske kommer der noget ind.

Vi er stadig den faste stok på Arkivet, Hanne har sidst 
på året været sygemeldt også Else har været skadet , men 
vi fik så en henvendelse til julestuen fra en tilflytter, at hun 
godt kunne tænke sig at tilslutte sig vores arbejdsgruppe. 
Hun har tidligere arbejdet med registrering i Københavns 
Stadsarkiv, så hun er kendt med arkivarbejdet. Vi har også 
fået hjælpe fra Tove og Preben Morell. Det samarbejde vil 
jeg gerne udbygge i år i forbindelse med udbygningen af 
vores hjemmeside.

Vi har på arkivets vegne søgt midler til at købe nye ud-
stillings vægge og montrer gennem Velux Fonden og fået 
tildelt 19.500 kr. Vinden var jo så venlig at ødelægge vore 
gamle udstillings vægge på torvedagen sidste sommer. 
Det er meningen at montrerne skal bruges i udstillingen 
på Den gamle Skole. 

Tak til kollegerne for et godt samarbejde i året der er 
gået og til styrelsen, der står bag arkivets drift.

Linda Nielsen

Filskov Lokalhistoriske Arkiv
Blåhøjvej 10, Filskov, 7200 Grindsted
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 9.30-11.30 og  
1. onsdag hver måned kl. 19.00-21.00 samt efter aftale. 
Juli og december lukket.
Leder: Jakob Kristiansen (formand). Tlf.: 51 24 84 75
E-mail: filskovlokalhistorie@yahoo.dk
Hjemmeside:  
https://filskov.infoland.dk/fritid1/lokalhistorisk-arkiv/

Vi har ikke en store medlemsskare, men vi er 9 husstande.
For at lave lidt hygge ved mindesten og kunstværk på 

Vildkærvej har vi købt et bord/bænkesæt. Dog sat i vinter-
hi hos Hugo for at vi kan få den overfladebehandlet.

Arkivets del af fællesudstillingen i Billundcentret hand-
lede om Kløverstierne omkring Filskov. Udstilling ved by-
festen var 40 år med Viaduktfesten, som vi så genbruger i 
Billundcentret i 2020. 

4. maj havde vi blomsternedlægning ved mindesten på 
Brunbjergvej og Vildkærvej i samarbejde med Hjemme-
værnet. Så længe der er nogle der kommer til arrange-
mentet, så fortsætter vi med det.

24. juli afholdt vi i samarbejde med Billund Museum, 
præsten, Ole og Svend Moustgård en mindeaften for 75-
året for Svend Immanuel Moustgård, som var i den Cana-
diske hær og faldt i 2. verdenskrig i Frankrig.

Vi har mistet bestyrelsesmedlem Verner Søvang, som i 
mange år har ydet et stort stykke arbejde i arkivet. John 
Havn er indtrådt i bestyrelsen og nu mangler vi en supple-
ant.

Sommerudflugten gik i år til Industrimuseet i Horsens.
Jakob Kristiansen

GrindstedArkivet
Tinghusgade 14, 7200 Grindsted. Tlf.: 20124208
Åbningstid: Onsdag i ulige uger kl. 16-18 eller efter afta-
le. Lukket i skoleferier.
Leder: Karin Berg, Sverrigsvej 20, 7200 Grindsted.  
Tlf.: 20124208
E-mail: info@grindstedarkivet.dk
Hjemmeside: www.grindstedlokalarkiv.dk

Til Indhold
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Medarbejdere
Som sædvanlig har der været tryk på i GrindstedArkivet i 
løbet af året, både på de indre linjer og mht. udadvendte 
aktiviteter. Så derfor var det meget velkomment, at Ulla 
Hedegaard i februar henvendte sig til os for at spørge, om 
hun kunne bidrage som frivillig. Ulla gik straks i gang med 
at scanne fotos, og efter en kort introduktion er hun nu 
selvkørende. Vi andre bruger også tirsdag formiddag til at 
sortere og registrere de stakke af materiale, som ligger og 
venter på os. Det er rart, at vi ikke på noget tidspunkt har 
haft et rekrutteringsproblem, men vi er begyndt at tænke 
på, at vi skal have yngre folk kørt i stilling, eftersom kun 
tre af os 12 frivillige er under 70 år. 

Nyanskaffelser
Nyanskaffelserne i år har været beskedne. Vi har fået en 
projektor til at hænge op i loftet og et dertil hørende lær-
red. Det betyder, at vi nu kan holde kurser for hinanden 
med visning på skærm. Til gengæld måtte vi lide den tort 
at blive fanget i at have lagt et pressefoto med ophavsret 
ind på vores hjemmeside, ikke på forsiden, men ét man 
skulle tilgå ved at klikke et par gange. Det var ikke en be-
vidst handling fra vores side, og vi valgte – efter råd fra 
advokat Christen Storgaard, medlem af bestyrelsen i for-
eningen GrindstedArkivet – at lægge os fladt ned og beta-
le bøden på kr. 3000.

Persondataforordningen
Flere gange i løbet af året har vi drøftet, hvordan vi skal 
tolke persondataforordningen. Nogle områder er indly-
sende, men andre steder kan man komme i tvivl. Så er det 
godt, at der i Esbjerg sidder en arkivkonsulent, som vi altid 
kan spørge til råds, og ellers prøver vi os frem ved at bruge 
den sunde fornuft. Men GDPR har ikke gjort livet lettere 
for arkiverne. 

Hjemmeside
Vores hjemmeside har fået et nyt udseende, efter at web- 
master Per Strandbygaard Knudsen og vores it-kyndige 
Christian Danielsen var på kursus to dage i Word Press. Vi 
bruger i høj grad hjemmesiden til at gøre reklame for kom-

mende arrangementer og også at fortælle om ditto afhold-
te. Endvidere kan man på hjemmesiden orientere sig om 
noget af det materiale, arkivet rummer, f.eks. Jens Madsens 
gårdhistorie, lokalhistorien fortalt af afdøde lærer J.K. Niel-
sen samt diverse billedserier under ”Historier og miljøer”.

Henvendelser og samarbejde
Atter i år har vi haft et samarbejde med en skole, nærmere 
bestemt Grindsted Privatskole, hvor nogle elever henvend-
te sig for at få hjælp til en projektopgave. Vi er altid glade 
for at få henvendelser fra skoleelever, men vi må omvendt 
tilstå, at vi ikke er nået dertil, hvor vi er opsøgende, når 
det gælder om at formidle viden til skoleelever. 

Anlæggets Venner i Grindsted stod for Grundlovsfesten 
i år. De henvendte sig til arkivet for at få plancher med fo-
tos af Anlægget, som det så ud ca. 1920. Vi fik fremstillet 
fire plancher til opsætning rundt omkring. Desværre fik 
de to af plancherne en kort levetid, idet de ganske få dage 
efter havde været udsat for hærværk. 

Byfornyelsesgruppen, som er nedsat for at skabe liv i 
Grindsteds bymidte, bad i foråret arkivet om at udarbejde 
fem nedslag i Grindsteds DNA og finde gode fotos, som 
kunne passe til. To medarbejdere fandt fem temaer, som 
er centrale i beskrivelsen af Grindsteds historie. Efterføl-
gende har kommunen bekostet opsætning af fotos og for-
tælling i de tomme butiksvinduer i Borgergade, et godt 
initiativ på en trist baggrund. 

I sommer fik vi en henvendelse fra en person, som efter-
lyste information om, hvordan Borgergade havde set ud i 
gamle dage. Kunne vi være behjælpelige med at formidle 
den historie? Vi begyndte at tænke i QR-koder og apps. 
Foreløbig har det resulteret i, at to medarbejdere i arkivet 
er dykket ned i gadens historie og har fundet tekst- og bil-
ledmateriale. Vi fik etableret et samarbejde med Henriette 
Roued-Cunliffe, lektor på Københavns Universitets Institut 
for Kommunikation, og på trods af navnet pæredansk og 
vokset op i Holsted. Hun ville bruge vore data til en eksa-
mensopgave, hvor de studerende skulle fremstille en app 
til os. Men efterhånden som materialet voksede, blev det i 
stedet til et undervisningsforløb, så vi får ingen app i denne 
omgang. Nu må vi selv give os i kast med at udvikle en app!

Til Indhold
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Med Billund Kommunes Museer har vi et tæt og godt sam-
arbejde. Det har i løbet af året mest drejet sig om at være 
behjælpelig med at finde tekst- og billedmateriale til mu-
seets digitale Krigsmindeguide. Det er en fordel, at vi har 
adresse tæt på hinanden, så museets medarbejdere nemt 
kan komme over til os – og omvendt. 

Afleveringer til arkivet
Det er ikke hensigten, at arkivet skal berette om de afle-
veringer, som vi får fra borgere, foreninger og virksom-
heder, men i 2019 fik vi en aflevering, som vi var ekstra 
glade for: Peter Johansen, søn af fhv. organist ved Grind-
sted kirke Poul Johansen, kom sammen med sin søster og 
hustru for at aflevere sin fars materiale. Det har relati-
on til Poul Johansens virke som korleder for Grindsted 
Drengekor i perioden 1951-1965. Vi fik adviseret tidligere 
medlemmer af drengekoret og endte med at få en dejlig 
eftermiddag, hvor gamle kordrenge mindedes den tid, de 
sang i koret.
 
Generalforsamling og arrangementer
Den 4. marts afholdt foreningen bag GrindstedArkivet sin 
generalforsamling. Der deltog ca. 25 personer, som efter 
selve generalforsamlingen blev underholdt med fortællin-
gen om Grindsteds musikkoryfæer, herunder fortællingen 
om Grindsted Drengekor. 

Måneden efter holdt vi fortælleaften, hvor Aase Lebech 
Østergaard (fhv. indehaver af dametøjsbutik) og Niels Prip 
(tandlæge) på en engageret måde fortalte om deres liv og 
virke. Det er et årlig tilbagevendende arrangement, som 
år efter år samler små 100 tilhørere. 

Ind imellem deltog vi i marts måned i arkivernes fæl-
lesudstilling i Billund Centret, hvor Grindsteds bidrag var 
Grindsted Kost- og Realskole. 

Vi har også fået tradition for at afholde et søndag-ef-
termiddags-arrangement i efteråret. I år var det Flemming 
Boisen, bogtrykker og musiker, der sammen med sin dat-
ter, Rikke, stod for at fortælle om ”Mit Grindsted” i ord, 
sang og musik. Rikke er uddannet diætist og konservato-
rieuddannet professionel sanger. Atter var der god opbak-
ning med ca. 100 tilhørere. 

Arkivet er dybt taknemmelig for, at lokale folk eller folk 
med rødder i Grindsted stiller sig til rådighed og øser ud af 
deres fortællinger. På den måde er det ingen sag som arkiv 
at være med til at formidle Grindsteds historie. 

Karin Berg

Hejnsvig Lokalhistoriske Arkiv
Hejnsvig Skole, Bakkevej 9, 7250 Hejnsvig
Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 14.00-16.00 og  
3. onsdag hver måned kl. 18.00-20.00
Leder: Ditte Kragh, Klodhøjvej 14 7250 Hejnsvig  
Tlf.: 75 33 54 58
E-mail: hejnsviglokalarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.hejnsvigbynet.dk
Facebookside: www.facebook.com/Hejnsvigarkiv

Endnu et år er gået med stor aktivitet.
I januar havde vi vores årlige udstilling: ”Glemmer I - så 

husker vi”. Det handlede om alle de forsvundne/nedrevne 
bygninger i det gamle sogn samt deres beboere. I starten 
var der kun en snes stykker, som vi kunne komme i tanke 
om, men med hjælp fra nær og fjern blev det til en stor 
bunke. Det er så herligt at mærke, at der er så mange, som 
hellere end gerne giver deres besyv med, når man henven-
der sig.

Udstillingen blev sidst i februar flyttet til Billundcente-
ret, hvor alle kommunens arkiver som sædvanlig laver en 
fællesudstilling med forskellige emner.

Plejehjemmet fik igen i år et besøg, hvor der blev vist 
gamle billeder, fortalt anekdoter og sunget et par sange. 
En tradition efterhånden - en af de gode!

Skolebørnene har også været på besøg - på jagt efter 
oplysninger til deres projekter. Det er godt at blive brugt. 
Vi bor jo under samme tag, så de er gode til at komme og 
spørge.

I sommerferien blev arkivet kontaktet af en af vore lo-
kale bed and breakfast. De fik besøg af en fransk/ameri-
kansk familie, som gerne ville i kontakt med eventuelle 
slægtninge. Deres oldeforældre udvandrede til Amerika i 
1878. Efter et par dages ”efterforskning” blev der fundet 
nogle lokale familier. På grund af ferie var ikke alle hjem-

Til Indhold
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me, men vi var 6 stk. som mødte familien. Sammen kørte vi 
en tur rundt til de forskellige steder, hvor oldeforældrene 
havde haft deres virke. Det betyder meget for efterkom-
merne at se og høre om deres forfædres liv. Deres taknem-
lighed kan næsten ingen ende tage.

De skriver stadig til os på mail og følger vores Face-
book-side.

I slutningen af november udkom vores bog ”Hejnsvig 
- Byen på bjerget” ved en reception på Petersmindecen-
teret, hvor forfatteren Jeremy Watts signerede bogen. Vi 
havde lavet et oplag på 250 stk., og de 150 blev solgt den 
dag. 

Dagen efter deltog arkivet som vanligt i julemessen i 
hallen. Her solgte vi de resterende 100 stk., og der blev 
lavet en bogventeliste. 100 ekstra bøger blev bestilt og de 
var revet væk i løbet af en uge.

Vores kalender, som uddeles gratis til medlemmerne, 
blev også solgt på messen. Julekonkurrencen og vores bil-
ledserie på storskærm var som sædvanlig et hit.

Der er kommet mange henvendelser i året løb fra ind 
og udland på mail. Nogle søger slægtninge, andre søger 
adresser på deres families bosted eller andet. De fleste 
gange kan vi heldigvis hjælpe og interessen for slægts-
forskning er konstant stigende.

På arkivet arbejder vi stadig på at få alt arkiveret på 
bedste måde, persondataforordningen har ikke gjort det 
nemmere for os. Stor tak til alle arkivhjælperne, I gør det 
godt: Der kommer mange billeder og arkivalier ind, så vi 
kunne godt bruge et par medarbejdere mere. Håber det 
lykkes i 2020.

Ditte Kragh

Sdr. Omme Lokalarkiv
Sdr. Omme Idrætscenter, Stadion Alle 16, 7260 Sdr. Omme 
Åbningstid: 1. onsdag i måneden kl. 15.00-18.00,  
3. onsdag i måneden 15:00-17:00 
Leder: Dean Dam, 7260 Sdr. Omme. Tlf.: 22 19 41 02 
E-mail: info@ommelokalarkiv.dk 
Hjemmeside: ommelokalarkiv.dk

Året 2019 er gået. Arkivet har igen i år deltaget i fællesud-
stillingen i Billund Centret. Da udstillingen kom hjem blev 
den placeret i indgangen i Multicentret.

I årets løb har arkivet modtaget flere arkivalier, og der 
er kommet en del forespørgsler inden for slægtsforskning 
og lokale emner. Spørgerne er blevet hjulpet efter bedste 
evne.

Arbejdet på arkivet er lidt plaget af, at vi mangler et 
par personer til registrering. Udstillingsgruppen arbejder 
fint og får også sorteret en del materiale, der mangles 
også til scanning af billeder. Vi søger efter personer til at 
varetage de manglende områder.

Arkivet bringer stadig to billeder om ugen i den lokale 
ugepost, det medfører til stadighed kommentarer, forkla-
ringer og henvisninger til andre historier. Herfra skal lyde 
en tak til alle som støtter op om arkivet, og til alle som 
afleverer billeder med mere. Endelig også en tak til de, der 
hjælper til på arkivet.

Hans Møbjerg

Bogen ”Hejnsvig - Byen på bjerget”.

Til Indhold
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Stenderup-Krogager Lokalhistoriske Arkiv
Plejecenteret Engbo, Storegade 39A, Stenderup-Krogager, 
7200 Grindsted. Tlf.: 97 70 94 01
Åbningstid: Åbningstid: 1. og 3. Tirsdag hver måned  
kl. 9.30-11.30 samt efter aftale
Leder: Egon Jensen, Refshøjvej 16, 7200 Grindsted  
Tlf.: 21 75 22 80
E-mail: stendkrogloka@mvbmail.dk

Ved sidste årsmøde efterlyste vi hjælp til at give/finde op-
lysninger om arkivets billeder og personer på billederne. 
Vi indkøbte et par computere, hvis nogen skulle melde sig. 
Desværre fik vi ingen tilbagemeldinger. På arkivet søger vi 
også nogle til at afløse Niels Kristian og mig til at være der 
nogle af de gange, vi har åbent. 

Vi har på arkivet ikke det store antal besøgende. Som 
tidligere år har vi kun haft ganske få besøg. Henvendelser 
på mail har der heller ikke været mange af. Henvendelser-
ne har mest været forespørgsler vedrørende fotos, de har 
set på arkiv.dk m.m. Nogle har vi kunnet hjælpe, men ikke 
alle. Vi har jo kun de oplysninger og billeder, som vi får fra 
egnens beboere. 

Arkivet har også modtaget nye arkivalier i årets løb, 
bl.a. en del fotos, nogle protokoller og lignende. 

Arkivet droppede at være med i arkivernes fælles ud-
stilling i Billund Centret. I 2019 var emnet for arkiverne 
igen frit. Vi er i gang med at finde billeder til udstillingen 
i 2020, så der prøver vi igen. 

Foreningens generalforsamling blev afholdt i Tegl-
gårdshallen den 27. februar ved et fællesmøde med andre 
foreninger i Stenderup-Krogager. Genvalgt til bestyrelsen 
blev: Lona Linding, Johannes Schmidt og Egon Jensen. Ef-
ter generalforsamlingen blev der vist filmen: ”Byfesten 
1997”.

Igen i år opgav vi at udgive et nyt årsskrift ”Spor”. Det 
er måske for besværligt med de stramme regler om per-
sondata. 

Jeg vil gerne takke Niels Kristian for det store arbejde, 
han fortsat gør i arkivet, hvor han bl.a. sørger for opdate-
ring af vores gravstedsbilleder, avisartikler på PDF og med 
at finde de oplysninger vi har brug for ved en forspørgsel 

eller registrering. Tak til bestyrelsen for samarbejdet i årets 
løb. 

Egon Jensen

Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv
Stadionvej 1, 6623 Vorbasse.
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl. 19.00-21.00 
samt efter aftale
Leder: Jørgen Møller, Dalgasvej 6, 6623 Vorbasse  
Tlf.: 20 80 36 38
E-mail: arkiv@vorbasse.dk
Hjemmeside:  
vorbasse.dk/besoeg-vorbasse/lokalhistorisk-arkiv.html

Det arbejde, Arkivet startede op i 2018, kom til at fylde 
rigtig meget i 2019, både i tid og tanke.

I marts præsenterede vi ”Fittinglejren” ved arkivernes 
fællesudstilling i Billundcentret. Også i Billund var der stor 
interesse for historien, som ingen kendte til. Selv muse-
umsinspektør John V. Jensen fra Vardemuseerne kom og 
fik en guidet tur gennem udstillingen. Derefter fik han en 
ønsket rundvisning i lejrområdet, hvor også Niels Jørgen 
Thomsen guidede gennem Østerviggårds område. Det 
blev en rigtig god dag, og kontakten med John V. Jensen 
er holdt ved lige.

Også arbejdet med at frilægge langdyssen Tingsted 
Bakke på Rankenbjerg tog sin tid, men alt blev klaret, så vi 
kunne tage imod Idræt Om Dagen den 8. maj. Der var be-
undring over det store arbejde Anders Peter Kaltoft havde 
gjort, og der var stor forundring over, at stedet har eksiste-
ret uden for lokalbefolkningens bevidsthed.

Reaktionerne var stort set de samme ved arkivets guide-
de aftentur den 6. juni. I alt havde vi inden sommerferien 
præsenteret den frilagte langdysse for langt over hundre-
de mennesker.

Eftersommeren gik med mange forskellige gøremål 
omkring Fittinglejren. Der var samtalegrupper med Fit-
tings og Vorbasses ældre mennesker, som måske kunne 
have erindringer om besættelsestiden.

Også 100-årige Gunnar Nielsen og hans 99-årige kone 
Ellen i Vejen, der i 1947 købte en lejr-barak, flyttede den til 

Til Indhold
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Fitting Stationsvej og boede der i en årrække, måtte have 
flere besøg.

Flygtningeperiodens nøgleperson har været Inga Volf-
Dahl Pedersen, som indirekte satte hele arbejdet i gang. 
Inga har stadig kontakt til en flygtningefamilie i Tyskland 
og har forsynet arkivet med billedmateriale og oplysnin-
ger. 

Sommerens ansøgning til Vorbasse Fonden om støtte til 
udgivelse af det materiale om Fittinglejren, som vi skrev 
på, blev imødekommet med 10.000 kr. Sammenlagt med 
en opsparing på 7.000 kr. til formålet var vi uden økonomi-
ske bekymringer og kunne sætte udgivelsen i værk. Mette 
Voldmester gjorde en stor indsats med opsætning og klar-
gøring til trykning.

Der er uden tvivl skabt en stigende bevidsthed og inte-
resse om ”Vorbasses lange historie”.

Det var også baggrunden for en fortælling i Sognehu-
set lige efter høstgudstjenesten den 22. september. Det var 
dejligt at kunne bidrage til at formidle den fantastiske hi-
storie, som gemmer sig i mulden.

Lørdag den 12. oktober havde vi 80 deltagere med på en 
travetur i Fittinglejrens område – i fint solskinsvejr. Lods- 
ejerne Søren Tanghus og Niels Jørgen Thomsen gjorde en 
stor indsats og var med til at skabe en god oplevelse. Efter 
godt to timers vandring med fortælling, snak, kaffe, sang 
og en lille skarp til afslutning takkede den store forsamling 
af, imponeret over, hvordan fællesskabet kan fungere. 

Alt var nu parat til receptionen den 7. november i Vor-
basse Fritidscenter.

Ca. 75 interesserede mødte op og fik en orientering 
om projektet – samt en masse god snak, kaffe og Arme  
Riddere. Og så kunne man købe den nye bog om Fitting- 
lejrene. Der var en næsten fortættet stemning i den store  
forsamling

Mens det summede af aktivitet i arkivet skulle der også 
arbejdes med 2020-kalenderen. Årets tema blev ”Vorbasse- 
egnens erhvervsliv omkring 1950.”

Grundlaget for kalenderen er alle de flotte luftfotos, 
som diverse luftfotofirmaer har frigivet. Via Det kgl. Bib-
liotek har vi hentet billeder fra årene omkring 1950, som 
er en naturlig efterfølger til Fittinglejrens lukning i 1947.

Alt i alt har Arkivet ”haft fat i” mere end 400 menne-
sker til de forskellige aktiviteter. Det fortæller om en stor 
interesse både lokalt og i en større omkreds. Det kan vi 
være glade for og stolte af.

Mens alle disse aktiviteter har fundet sted, er arkivets 
daglige arbejde blevet passet på bedste vis. Der afleveres 
løbende materiale til arkivet, og vi har i 2019 lavet 36 nye 
registreringer. Der er scannet ca. 150 billeder til den di-
gitale samling, og der er kommunikeret på ca. 150 mails. 
Søgning på Vorbasse via arkiv.dk og Facebook overstiger 
imponerende 18.000 gange.

Arkivet har en stabil arbejdskraft på syv frivillige, der 
står for alle opgaver.

Der er stor enighed om, at 2019 var et meget travlt og 
meget spændende år for Arkivet og for os, der arbejder 
der.

Tak for interesse og opbakning i arbejdet.

Vorbasse Lokalhistoriske Arkivs bog om Fittinglejren.

Til Indhold



BERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2019 14

Esbjerg Kommune

Årets studietur gik til Varde Byhistoriske Arkiv samt Varde 
Museum. Arkivet har til huse i det gamle rådhus, så udover 
en grundig gennemgang af arkivets lokaler og arbejde, fik 
vi også set mange smukke rum i rådhuset. På Varde Muse-
um fik vi en rundvisning i maleren Otto Frello›s sale med 
de finurlige malerier samt historien om Otto Frello.

Efter dette besøg beså vi Varde Garten, hvor vi også spi-
ste frokost (for egen regning!)

Arkivet har leveret en del billedmateriale fra 60’erne til 
Bramming Jernbaneklub, hvorfor vi blev inviteret til besøg 
i klubbens lokaler. Det var rigtig spændende at se vores by 
i miniformat. Flot arbejde.

Et Facebook-opslag på Brammingsiden resulterede 
i en ny medarbejder, Poul Søgaard Pedersen, samt John 
Schwartz, som ”meldte” sig selv. Begge arbejder med bil-
ledregistrering.

Et stille arkiv-år uden de store armbevægelser, men 
med stille og roligt arbejde med registrering/omregistre-
ring, ejendomsbeskrivelser og billeder.

Antal besøgende på arkivet inkl. foredrag: 56
Antal forespørgsler: 39

Darum Sognearkiv
Nørrebyvej 16A, 6740 Bramming
Åbningstid: Hver første onsdag i måneden (undtaget 
skoleferier) kl 19.00 til 21.00
Leder: Elisabeth M. Rasmussen, Sønderbyvej 11, St. Darum, 
6740 Bramming. Tlf. 21236505
E-mail: sognearkivet@darum.dk
Hjemmeside: darumsognearkiv.dk

2019 har været et godt år for Darum Sognearkiv!
I foråret 2019 havde Darum Sognearkiv sammen med 

Darum Menighedsråd arrangeret en foredragsaften med 
arkæolog Troels Bo Jensen fra Sydvestjyske Museer. Han 
fortalte om arkæologiske fund gennem tiderne i Darum 
(og dem har der været en del af), aktualiseret af fund gjort 
i forbindelse med kloakseparering.

Bramming Byhistoriske Arkiv
Skolegade 10, 1. sal, 6740 Bramming, Tlf.: 75173920
Åbningstid: Onsdag kl. 16.00-18.00 samt efter aftale. 
Lukket i juli og december
Leder: Stig Hegn, Tlf.: 51966473
E-mail: bram-byhist@mail.dk
Hjemmeside: http://www.brammingby.dk

Arkivet har i år afholdt to lysbilledforedrag med Hans Chr. 
Fuglsangs postkort fra Bramming, begge foredrag var vel-
besøgte. 

Med en bevilling fra Velux Fondet fik vi installeret en 
fælles netværk og indkøbt 4 pc’er.

Til Indhold
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Et vældig interessant foredrag – og et velbesøgt arrange-
ment – med en entusiastisk og vidende arkæolog.

I 2019 lykkedes det også i samarbejde med bestyrelsen 
for Sandgaden Plantage at opsætte informationstavler om 
plantagens mangeårige historie i selve plantagen. Histori-
en er ikke bare dokumenteret, men nu også synliggjort.

I slutningen af 2019 blev arkivet tildelt en donation fra 
Velux Fonden (via ansøgning hos SLA), der har givet arki-
vet mulighed for at indkøbe en ekstra PC og printer. På 
den måde kan arkivarbejdet optimeres. 

Billedregistreringen i arkiv.dk fortsætter lystigt og det 
giver dejlig feedback. Mange henvendelser kommer nu 
med udgangspunkt i arkiv.dk.

Arkivmedarbejder Jens Helle har udarbejdet et emne-
register til bogen ”Fra Darum Sogn 1920 – 2010” (2012). 
Et længe næret ønske. Registret kan ses på arkivets hjem-
meside.

Arkivet holdt ”Åbent Hus” sammen med landets øvrige 
arkiver. En fin og også hyggelig tradition. 

Arkivet har bidraget som vanligt til årets fire udgivelser 
af Darum Sogneblad.

Darum som sådan bidrog med to artikler til Lokalårbo-
gen for Bramming-egnen 2019.

Elisabeth M. Rasmussen

Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv
Møllegårdsvej 1, 6740 Bramming
Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 16.00-17.00 eller 
efter aftale. Lukket i juli.
Leder: Annegrethe Jeppesen, Mølgårdsvej 8, 6740  
Tlf. 20 33 11 42
E-mail: endrup.nykirke@gmail.com

Året 2019 har været et travlt år. 
Vi har haft 19 indleveringer, både små og store. Det er 

dejligt at se, at sognets indbyggere stadigvæk bakker op 
om arkivets arbejde, idet de kommer med deres bidrag til 
vores historie. 

En vigtig del af vores arbejde er derfor at bevare folks 
interesse for arkivets berettigelse. Vores tiltag i den ret-
ning i år har været, at vi har afholdt en temaaften omkring 
Endrup i 1950’erne. Temaet var hvordan byen så ud og 
hvordan livet var dengang. Inden vi nåede så langt, havde 
vi lavet flere interviews med nogle af de gamle beboere i 
Endrup. Det har været en spændende proces, som mun-
dede ud i mange nyttige informationer og sjove historier, 
som vi kunne bruge til vores temaaften. I 1950’erne var 
der 38 husstande i Endrup by. Ved hjælp af projektor viste 
vi de huse, der var i byen dengang. Vi fortalte om hvornår 
huset var bygget og hvilke erhverv, der var i huset. Det 
forholdt sig faktisk sådan, at der i de fleste af husene var 
en eller anden form for erhverv. Vi fortalte om mejeriet og 
kroen og om Endrup fiskeri, som startede op i 1950’erne. 
Vi fortalte om kultur – og foreningslivet i Endrup den-
gang, som Endrupholm jo også var en vigtig del af. Der 
var 42 deltagere til vores arrangement, så klubhuset var 
fyldt op. Deltagerne blev opfordret til at komme med de-
res bidrag til historien. Det har vi så efterfølgende føjet til 
vores beretning. Vi fik en flot respons på vores temaaften, 
og blev opfordret til at gentage det med et nyt emne. Ef-
terfølgende serverede vi kaffe og hjemmebag. Der var en 
livlig snak hen over kaffen. Deltagerne fik rigtig talt om 
gamle minder. Alt i alt en rigtig god aften.

Tilskuddet fra Veluxfonden i 2018, brugte vi til en bær-
bar pc og en projektor. Nu har vi så 3 arbejdspladser, hvor 
vi kan sidde og registrere. Projektoren fik vi indviet til vo-

Birgit og Karen ved ny PC på Darum Sognearkiv.

Til Indhold
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res temaaften. Vi har købt nyt hængemappeskab, som skal 
bruges til kortarkiv. 

Vi er gået i gang med at lave en ejendomsregistrering. 
Vi forsøger så vidt det er muligt at få hele historikken på 
ejendommen. Det er et kæmpe arbejde. Tidligere bestyrel-
sesformand Niels Erik Junk hjælper os med ejendommene 
i Vong og Raunsø. Tusind tak for det.

I august havde vi familiedag, hvor vi sædvanen tro hav-
de åbent arkiv. Vi havde lagt billeder frem, som vi mang-
lede oplysninger på. Der var mange inde omkring arkivet. 
Der var stor interesse for at hjælpe. Her fik vi hjælp til flere 
af billederne.

Vi har haft en medarbejder på kursus i registrering af 
arkivalier, så vi nu er 2 der kan registrere arkivalier. Vi har 
haft en medarbejder afsted på kursus i nyheder i Arkibas 
og registrerings-kursus. 

Vi var 2 afsted på Sydvestjyske Arkivers studietur til 
Rømø. Det var en spændende, hyggelig og veltilrettelagt 
tur.

Vi har modtaget legat fra Skads Herreds Brandkasse til en 
udstillingsvæg. Tusind tak for det.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Torvegade 47, 6700 Esbjerg. Tlf.: 76 16 39 00
Åbningstid: Mandag-onsdag kl. 10.00-16.00, torsdag  
kl. 10.00-17.00 og fredag kl. 10.00-13.30
Leder: Jørgen Dieckmann Rasmussen
E-mail: byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk
Hjemmeside: eba.esbjergkommune.dk

Historie handler bl.a. om forandringer. I nogle tidsperioder 
er det inden for årtusinder, i andre århundreder, men jo 
nærmere vi kommer vores egen tid, jo mere synes foran-
dring at være et så hyppigt tilbagevendende fænomen, at 
det nærmest bliver en tilstand. I hvert fald må 2019 siges 
at være et sådant år, hvor foranderlighed kom til at fylde 
meget og også præge virksomheden i Esbjerg Byhistori-
ske Arkiv. Disruption er vist det moderne managementord 
på dansk for det. Det begyndte med en organisationsæn-
dring – Kultur blev lagt sammen med Pædagogik & Un-
dervisning under Ulla Visbechs ledelse og blev til Kultur & 
Pædagogik. 

Kort tid efter oplyste Ejendomme, at arkivet i løbet 
af foråret skulle have skiftet linoleum i stueetagen bort-
set fra to rum, nærmagasinet og samlingssalen. Det ville 
umiddelbart betyde hel eller delvis lukning af læsesalen 
og flytning af udstillingsmontrer samt alt på hylder og i 
skabe, mens arbejdet stod på. Det kom til at præge maj og 
juni. Den 22. maj lukkede læsesalen på grund af renoverin-
gen. Samtidig med gulvlægningen blev læsesal og lokalet 
til skiftende udstillinger malet.

Lukkeperioden fik også udløbere til 2. sal, hvor bl.a. 
Kommunearkivsektionen har sin hovedbase. I forbindelse 
med overgangen til en ny bevaringsstrategi for arkive-
ringsversion blev der i foråret 2019 besluttet en lokalero-
kade, så Frivilligesektionen og §7-sektionen byttede loka-
ler. Herved fik §7-sektionen let adgang til et ekstra rum til 
serverrum, og Frivilligesektionen fik med ekstra tekniske 
installationer mulighed for en mere hensigtsmæssig ind-
retning og brug af lokalerne.

Livlig snak over kaffen i Endrup.

Til Indhold

mailto:byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk
http://eba.esbjergkommune.dk/
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Som planlagt var gulvlæggeren færdig den 12. juni, men 
herefter fulgte tilbageflytning af møbler, opstilling af bø-
ger m.m. samt en grundig rengøring. Den 24. juni åbnede 
arkivet for publikum i fuld skala igen.

Sideløbende med renovering af lokaler m.m. var bud-
getlægningen i gang. Den blev indledt med generelle 
besparelser, som skulle skaffe frirum til nye aktiviteter. 
Forslaget om en kraftig reduktion af arkivåbningstiden i 
Ribe Byhistoriske Arkiv blev købt, men senere viste der sig 
behov for mere for at kunne skabe et kommunalt bud-
get i balance. Her poppede den største overraskelse op 
i slutningen af august, hvor det blev afsløret, at Esbjerg 
Lokalhistoriske Arkiv skulle fusioneres med Esbjerg Mu-
seum. I sig selv en interessant forslag, da ingen af de to 
nævnte fandtes som eksisterende organisationer i den vir-
kelige verden. Ikke desto mindre blev forslaget vedtaget 
uændret i byrådet ved den 4. november 2019. Forslaget 
indebar ikke blot en fusion med Sydvestjyske Museer, men 
indebar også en flytning af Esbjerg Byhistoriske Arkiv til 
Sydvestjyske Museers udstillingssted, det tidligere Esbjerg 
Museum, og efterfølgende salg af arkivets ejendom Tor-
vegade 47. Alt skulle afklares i løbet af 2020 med ikraft-
træden fra 1. januar 2021. Forslaget overraskede ikke blot 

arkivets personale og brugere, men også offentligheden 
med en heftig mediedebat til følge. 

Bortset fra det tilfælde, at arkivet brænde ned til grun-
den, kunne man vel næppe forestille sig meget mere kun-
ne ske i løbet af et enkelt år.

Sideløbende med al denne forstyrrelse af de ydre vilkår 
for arkivets virksomhed fortsatte den almindelige virksom-
hed dog ufortrødent. Indsamlingsarbejde, registrering og 
publicering af registreringer fortsatte uændret, der blev 
lavet nyoptagelser med kamera og drone, digitaliseret og 
registreret en mængde negativer og positiver, modtaget, 
ordnet og registreret kommunale arkivalier, modtaget og 
godkendt digitale arkiveringsversioner. En del af arkivets 
ca. 50 frivillige tastede flittigt i projektet til rekonstrukti-
on af Esbjerg Kommunes Folkeregister 1924-1945. Andre 
frivillige har taget sig af idrætsarkivalier fra DGI og øvrige 
idrætsforeninger og -sammenslutninger. På formidlings-
siden blev der afholdt kurser og foredrag i samarbejde 
med bl.a. Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening 
(SESF) og Sydvestjysk Folkeuniversitet, På opdagelse i din 
kommune Esbjerg samt fortællerækken Mit Esbjerg med 
Gudrun Arnborg som leder gennemførtes forår og efterår, 
det blev til en enkelt kulturhistorisk cykeltur og en kul-
turhistorisk hverdagstur i Svenskerkrigenes fodspor. Fire 
billedaftener gjorde os klogere på endnu flere Paul Bøl-
ling-billeder, hvor bl.a. en række hidtil ukendte billeder fra 
besættelsen dukkede op.

Den ydre uro forplantede sig ikke altså ikke indadtil, 
men måske fik lukkeperioden indflydelse på antal indleve-
ringer. Det blev til 110 i 2019. Det er ikke højdespringeren 
i arkivets historie, men bag tallet gemmer der sig meget 
forskelligt i antal og omfang. Jo, vi har fået »postkort med 
velkendt motiv«, men vi tager glade imod dem. Og jo: Vi 
har også modtaget et stort fotografarkiv – Bent Medvind 
Sørensen har nemlig indstillet sin virksomhed som foto-
graf, og hans mange optagelser fra Esbjerg Havns udvik-
ling og dokumentationen af Esbjergs offshore-historie 
ligger gemt her sammen med mange luftfotos af Esbjerg 
og nærmeste omgivelser. Vi har så småt taget fat på digi-
talisering og registrering af de ældste dele af hans arkiv, 
men det er et stort arbejde, som vil kræve mere end én 

Mange ting kunne flyttes etapevis, alt efter malernes og gulvlæggerens 

arbejde. Arbejdet med tilbageflytning var måske blevet lettere, hvis alt 

havde været flyttet væk. I hvert fald ville der have været mindre støv at 

flytte til sidst. Foto fra 30. maj 2019. EBA Q24166-037

Til Indhold
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regnvejrsdag at komme igennem, da der skønnes at være 
omkring en million optagelser i alt. Ved det indledende 
arbejde er der kommet mange spændende billeder frem 
– f.eks. har Bent Medvind fotograferet off-shore verdenen 
indefra, så vi får indblik i en ellers ikke tilgængelig verden, 
som allerede nu er historie. I afleveringen fulgte desuden 
alle optagelser til og acceptblanketter fra deltagerne i 
Bent Medvinds store 2018-projekt: Vi er esbjergensere.

En anden mindre, men absolut interessant aflevering 
var en scrapbog fra en deltager i vikingeskibet Hugins 
færd over Nordsøen i 1949 – et af de største turistfremstød 
i nyere dansk historie. Hugin medvirkede først i vikinge-
spillede i Frederikssund, hvorefter det blev roet gennem 
Limfjorden ned langs Vestkysten til Esbjerg. Her lå det 
nogle dage, inden det krydsede Nordsøen under stor op-
mærksomhed fra medierne. Indtil nu har Hugins færd her 
i Esbjerg været bedst kendt fra Paul Bøllings fotografier 
fra udsejlingen og avisernes fyldige medieomtale. Scrap-
bogen åbner for besætningens oplevelse, og man kan 

bl.a. se nogle af de lokale »vikinger«, dir. Claus Sørensen 
og grundlægger af Claus Sørensen-koncernen. 70 år efter 
færden over Nordsøen fandt dette klenodie vej til Esbjerg 
Byhistoriske Arkiv.

Blandt afleveringerne var der mange personarkiver, 
bl.a. efter den kendte Hermod-gymnast Hugo Helsteen. 
Derudover er der modtaget forskellige firmaarkivalier som 
en regnskabsbog fra Hotel Kongen af Danmark 1894-1923, 
lærlingekontrakter fra smedemester Viktor Grønning, ar-
kivet efter tiendeejerne af Bryndum Kirke samt arkiverne 
fra Bryndum og Gjesing gymnastikforeninger. I vid ud-
strækning er det lykkedes at få afleveringerne registreret 
i forlængelse af afleveringen, så de ikke henligger uregi-
strerede ved årets udgang. 

Nogle projektansættelser har gjort registreringsmæssi-
ge indhug i nogle af de nyere og større fotograf-arkiver 
muligt. Det gælder bl.a. arkivet fra Holger Bundgaard, der 
var fotograf for Jyllands-Posten i en årrække, ligesom digi-
taliseringen af Bent Medvind Sørensens ældste negativer 
blev påbegyndt og registreringen ditto.

Også ældre fotografarkiver, f.eks. fra Gustav Jacobsen 
og William Revald, er i proces med digitalisering og regi-
strering. Fra arkivets gamle negativsamling har negativer 
med personportrætter ikke været fremkaldt og registre-
ret, men det arbejde har været i gang i længere tid og 
er ved udgangen af 2019 nået til efternavne med S. Efter 

»Vikingerne« om bord på 

Hugin tilførte vikingetiden 

nye elementer som flaskeøl, 

konserves og solbadning. 

EBA 95066-070

Tyra East-feltet fotograferet fra søs af Bent Medvind Sørensen en januar-

nat i 1985. T.v. i billedet brændes der lavtryksgas af. EBA 94784-073.

Til Indhold
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digitaliseringen forsøges ved registreringen fotografens 
navn fundet, det originale negativnummer verificeret og 
indskrevet i databasen over den pågældende fotografs ne-
gativer, hvilket hjælper på både præcisering af motiv og 
datering. 

Af positivbilleder er en større aflevering Paul Bølling-bil-
leder fra besættelsen blevet registreret og digitaliseret. 
Ligeledes arbejdes der på at få de sidste positiver i den 
gamle positivsamling digitaliseret og Arkibas-registreret, 
så alt er søgbart og formidlet digitalt. Der er dog endnu et 
stykke vej til opfyldelsen af det mål.

Det store arbejde med både nye og gamle fotografier er 
kun muligt, fordi Esbjerg Kommunes fotografafdeling er 
en afdeling under Esbjerg Byhistoriske Arkiv. På den måde 
er det ikke kun gamle optagelser, der arbejdes med, men 
også helt dagsaktuelle optagelser, da langt det meste af 
Esbjerg Kommunes behov for fotografier f.eks. dækkes ad 
den vej. Den ene fotograf er fortrinsvis beskæftiget med 
det arbejde. Den nærmeste samarbejdspartner er kommu-
nens Kommunikationsafdeling, hvor fotografen efter af-
tale leverer fotos/droneoptagelser til brug for pressemed-
delelser, info på de sociale medier, brochurer, nyhedsbreve 
og dokumentation. Fra år til år er opgaverne meget for-
skellige. En stor arbejdsopgave i 2019 var f.eks. fotogra-
fering til Esbjerg Kommunes nye hjemmeside, så ikke blot 
tekster, men også fotos er aktuelle. I andre sammenhæn-
ge er der blevet lavet droneoptagelser til hjemmesider og 
konkrete markedsføringstiltag. Som en udløber heraf har 
der været fokus på at optimere billedarkivet Fotoweb, så 
programmet også kan bruges til arkivering af video. Årets 
antal nyoptagelser er i den sammenhæng værd at nævne: 
31.341 blev det til i 2019. I samme åndedræt skal det dog 
så også nævnes, at mindre end 1/4 gemmes for eftertiden.

Mens der ved nyfotografering tages langt flere bille-
der, end der gemmes permanent, forholder det sig modsat 
med skanninger: Hvad der skannes, indlemmes alt sam-
men i arkivets samlinger. I 2019 producerede fotografafde-
lingen 10.317 skanninger, som spænder over digitalisering 
af positiver og arkivalier til negativer af forskellige typer 
(glasplader i forskellige formater, s/h og farvenegativer). 
Hvis negativerne ikke digitaliseres, er de stort set utilgæn-

gelige, bl.a. fordi det for det utrænede øje er det svært at 
forestille sig det egentlige motiv. 

Arkivets andet store område er de kommunale arkivali-
er, som både omfatter papir og elektroniske arkivalier. På 
papirområdet var nogle af arbejdsopgaverne i 2019 afledt 
af GDPR-bestemmelserne fra maj 2018. Arkivalier skulle 
opbevares under sikrere forhold. Det betød den endelige 
afvikling af kommunearkivsektionens store fjernmagasin 
på Skolebakken i Jerne. I løbet af 2018 var 3/4 af det ca. 
250 hyldemeter store arkiv bestående af social- og arbejds-
markedssager blevet pakket ned, flyttet og sat på plads i 
magasinet under Esbjerg Rådhus. I løbet af foråret 2019 
blev den sidste del af arkivet flyttet til rådhusarkivet, hvil-
ket markerede den foreløbige afslutning på de senere års 
afvikling af kommunearkivsektionens fjernarkiver. Den 
anden store specialopgave blev modtagelse og ordning af 
Esbjerg Lufthavns arkiv. I februar 2019 afleverede Esbjerg 
Lufthavn ca. 100 hyldemeter arkivalier fra 1971, hvor den 
nuværende Esbjerg Lufthavn blev etableret, til ca. 2015. 

Esbjerg Lufthavns arkiv blev ikke fløjet ind, men venligst leveret pr. bil 

af lufthavnens personale. Her er det dog arkivar Per Reszka Dybbro, der 

er ved roret. EBA Q23848-041

Til Indhold
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Efter aftale med lufthavnen begyndte kommunearkivsek-
tionen umiddelbart efter modtagelsen af afleveringen i 
foråret et omfattende bevarings- og kassationsarbejde ef-
terfulgt af ordning, rensning og registrering. Ved udgan-
gen af 2019 var størstedelen af arkivet fra Esbjerg Luft-
havn færdigordnet. 

Ud over arkivet fra Esbjerg Lufthavn blev der året igen-
nem modtaget afleveringer fra følgende kommunale in-
stitutioner og afdelinger: Vitaskolen (Vestervangskolen 
og Blåbjerggårdskolen), Signaturskolen (Tjæreborg Skole 
og Kvaglundskolen), Darum Skole/Darum Børneby, Nør-
remarkskolen, HR & Administration, Huslejenævnet & Be-
boerklagenævnet, Vej & Park, Plan, ETAC/Socialt Rehabili-
teringscenter, Udviklingscenter Esbjerg samt det tidligere 
Områdekontor Jerne og Arbejdsmarkedsafdelingen.

En anden central opgave for kommunearkivsektionen 
var ekspedition i de kommunale arkiver. Der blev ekspede-
ret til både den kommunale administration og til borgere. 
Ekspeditionerne til den kommunale forvaltning bestod 
fortrinsvis i fremfinding og skanning af dokumenter fra 
personalesager, børn- og ungesager, førtidspensionssager, 
arbejdsmarkedssager, miljøsager og andre Teknik & Miljø-
sager. Desuden blev der foretaget ekspeditioner i arkivere-
de IT-systemer, fortrinsvis ESDH-systemet eDoc. En stor del 
af ekspeditionerne til borgere var adgangssager, hvor bor-
gere søgte om adgang til at se deres egne sager, fortrinsvis 
børne- og ungesager. Kommunearkivsektionens medar-
bejdere skal i den forbindelse ikke blot fremsøge sagen/
sagerne, men også gennemgå og screene dokumenterne 
inden udlevering.

Ud over de allerede nævnte opgaver blev der foretaget 
et stort ordningsarbejde i sektionen. Det omfattede bl.a. 
arkiverne fra Bramming Kommunale Musikskole, Esbjerg 
Kulturskole, Ribe Kommunale Musikskole, Hjerting Skole, 
Vester Nebel Sognekommune og Bryndum-Vester Nebel 
Sognekommune. I sensommeren blev ordningen af en stor 
serie journalsager fra Bramming Kommune fra 1970-1989 
afsluttet, hvorefter sortering og ordning af arkivet fra Da-
rum Skole/Darum Børneby blev påbegyndt.

I kommunearkivsektionens afdeling for digitale arki-
valier – e-arkivet – blev der året igennem arbejdet med 

modtagelse og tests af arkiverede kommunale IT-systemer. 
I 2019 modtog arkivet fem arkiveringsversioner fra Esbjerg 
Kommune: To misbrugsbehandlingssystemer for henholds-
vis stofmisbrug og alkoholmisbrug samt tre arkiverings-
versioner af et byggesagssystem med data fra henholdsvis 
2013-2015. Godkendelsesfasen for alle fem arkiverings-
versioner har dog strakt sig ind i 2020, så modtagelsesfor-
løbet var endnu ikke afsluttet ved årets udgang. Esbjerg 
Kommunes to ESDH-systemer, Acadre og KMD-Sag, skulle 
begge have været arkiveret i 2019. Af forskellige årsager 
er arkiveringen af begge systemer imidlertid blevet for-
sinket – det ene system på ubestemt tid, mens det andet 
forventes leveret i løbet af 2020. Arkivet skulle desuden 
have modtaget en arkiveringsversion af Esbjerg Kommu-
nes omsorgssystem i slutningen af december, men ændrin-
ger i sidste øjeblik betød, at afleveringen måtte udskydes 
til begyndelsen af januar 2020.

I tillæg til arkiveringsversionerne fra Esbjerg Kommune 
modtog arkivet i løbet af året 19 arkiveringsversioner fra 
arkivets samarbejdskommuner på e-arkivområdet. Arbej-
det med modtagelse og test af de mange arkiveringsver-
sioner betød, at projektet med migrering af data til nyt 
opbevaringsmiljø, som blev sat i gang i 2018, blev udskudt 
til 2020.

Digital formidling spiller stadig en central rolle i arki-
vets virksomhed, også ud over den digitalisering, der alle-
rede er nævnt. Her tænkes der især på indholdstømning 
af arkivaliegrupper med mange personoplysninger. I den 
sammenhæng kommer de mange frivillige ind i billedet. 
Ca. 40 frivillige er i gang med at genskabe Esbjergs Folke-
register 1924-1945, som modstandsbevægelsen brændte 
af den 5. marts 1945, og i den forbindelse indtastes der 
folketællinger, kirkebøger, borgerlige vielser m.m. Arbej-
det bringer andre interessante oplysninger for dagens lys. 
F.eks. nævner John T. Lauridsen i sin bog om Klatterup, at 
kvarteret ikke var »tynget« af kultur, og hvad dukker så op 
under indtastningen den 28. august 2019: En husmor og 
forfatterinde ved navn Caroline Amalie Kjeldsen (f. 1878), 
bosat Bag Teglværket 3, sidehuset! Indtil flere bøger har 
hun bag sig, men bortset fra adressen i Klatterup har hun 
vist ikke fundet sig en plads i litteraturhistorien.

Til Indhold
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I Esbjerg Byhistoriske Arkiv lægges der stadig vægt på 
»Det levende ord«. Grundtvig ville dog næppe have holdt 
sig tilbage fra at bruge teknologiske løsninger, hvis de 
havde eksisteret på hans tid og kunne have fremmet hans 
mål. Arkivet holder sig derfor heller tilbage for at bruge 
moderne teknologi, fordi vi på så mange måder kan stille 
arkivets samlinger til rådighed for en langt større kreds. 
Hverken geografi, kalenderen eller klokken begrænser 
den, for teknikken kører 24-07. Derfor er nogle nøgletal 
for hjemmesiden yderst interessante og relevante:

Hjemmesidestatistik 2019

 EBA RBA
 2019 2018 2019 2018

Antal besøg 628.409 320.648 26.556 12.994
Maks. besøg en dag 10.301  403 
Unikke IPer 21.590 25.468 2.626 2.414
Unikke besøgende 436.405 168.107 18.370 7.986
Gennemsnit besøg  
(minutter) 8,23  3,7 

Tallene taler for sig selv – kombinationen digital registre-
ring og Google fører mange brugere ind en verden, de 
ellers næppe ville være kommet til. Derudover understre-
ger tallene betydningen af at have tilgængelige samlinger 
døgnet rundt alle ugens dage. Esbjerg Byhistoriske Arkiv 
havde flest besøgende den 25. december 2019 – 10.301 
– en lukkedag, og hvad skulle vi dog have stillet op med 
over 10.000 besøgende i vores lokaler og med den nuvæ-
rende normering? 

Herudover understreger konkrete og hyppige henven-
delser i arkivets indbakke, hvor forandret arkivbruge er. 
F.eks. har amerikanske slægtsforskere stillet uddybende 
spørgsmål til oplysninger, fundet ved hjælp af Google, 
men de er nået imponerende langt på egen hånd. Og – 
viser andre henvendelser: Nogle af dem har fået smag på 
at komme på »besøg næste sommer«, som de optimistisk 
skrev i deres mail.

Salg af varer og billetter til aktiviteter flytter i stadig sti-
gende omfang over til den digitale platform, så arkivet har 
god gavn af den webshop, vi har haft i adskillige år. Man 
fornemmer, at flere og flere ældre bliver fortrolige med 
at handle på Internettet. I 2019 er der indgået 390 bestil-
linger/ekspeditioner til i alt 106.544,60 kr. Det drejer sig 
hovedsageligt om billetsalg til arrangementer, hvor der er 
solgt 685 stk. Der er solgt 62 bøger og fire Esbjerg-kalen-
dere 2020 i webshoppen. De mange nye kunder kommer 
bl.a. på grund af øget og målbevidst markedsføring.

Som ovenstående forhåbentlig giver udtryk for, har det 
ikke skortet med arbejdsopgaver og udfordringer i 2019, 
men alligevel er nye projekter blevet taget ind. Sammen 
med Myrthue blev et historieprojekt om formidling af 
grænsesti og genforening skudt i gang i eftersommeren 
2019, så det kunne være klart til genforeningsjubilæet i 
2020.

Et travlt år nærmede sig afslutningen. Den efterhånden 
gamle tradition med en »nytårskur« sluttede året af, og 

Dr. phil. Jørn Henrik Pedersen var den markant flittigste bruger af 

Esbjerg Byhistoriske Arkiv i 2019, hvilket han også blev præmieret for 

ved arkivets »nytårskur« 2019. Udgangspunktet var hans studier i for-

bindelse med udarbejdelsen af en biografi om Julius Bomholt, hvis arkiv 

opbevares i Esbjerg Byhistoriske Arkiv. I den forberedende billedredak-

tion fik han adskillige karikaturtegninger fra Bomholt-arkivet digitalise-

ret, så de er teknisk klar til produktionen af bogen. EBA Q24966-037

Til Indhold
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ca. 200 venner af arkivet mødte op for at slutte 2019 af og 
forberede 2020. Mange fremmødte spurgte interesseret til 
fusionen, men der var ikke meget at fortælle. På grund 
af regeringsskiftet midt på sommeren var kommunernes 
budgetplan blevet forrykket, og med en vedtagelse af det 
kommunale budget så sent som den 4. november 2019 
skulle mange ting sættes i proces hurtigst muligt. Det blev 
kun til et par møder i arbejdsgruppen og et personalear-
rangement for de to personalegrupper med rundvisning i 
henholdsvis Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Esbjerg Museum. 
Ingenting var derfor afklaret, da rådhusklokkerne ringede 
2020 ind.

Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Farup Fælled, Farup Kirkevej 2, 6760 Ribe.
Åbningstid: Torsdag i ulige uger fra kl. 15.00-17.00
Leder: Ragna Weidinger, Præstegårdstoften 14, 6760 Ribe. 
Tlf.: 47312488
E-mail: farupsognslokalarkiv@gmail.com

I 2019 deltog vi i SVA´s generalforsamling på Lunde Kro 
den 28. februar med 5 personer, og vi deltog i Arkivud-
valgets i Esbjerg Kommunes årsmøde den 6. marts med 2 
personer.

Vi afholdt vort eget årsmøde og åbent hus den 25. april, 
hvor der kom 11 gæster ud over bestyrelsen. Vi havde en 
hyggelig aften, og drøftede arkivets udfordringer for det 
kommende år, og der var flere, som tilbød at hjælpe hvis 
vi har behov for det. Ivan Jørgensen forelagde regnskabet, 
som blev godkendt af de tilstedeværende. Arkivets ledelse 
fortsatte med Ragna Weidinger som leder, Ivan Jørgensen 
som kasserer og Villy Lønne, Susanne Møll, Lene Nielsen 
og Jens-Peter Knudsen som medlemmer.

Vi har igen i år haft en del henvendelser, både på tele-
fon og mail og vi har besvaret disse henvendelser i videst 
muligt omfang.

Arkivets medarbejdere arbejder fortsat med at registre-
re og placere vore arkivalier mest hensigtsmæssigt i vort 
brandsikre rum. Vi har investeret i en A3 scanner og prin-
ter, så vi kan behandle materiale i denne størrelse.

Vi deltog i årets Landsbyfest, og vor andel tilfaldt igen i år 
vort sogneblad Marsk og Muld.

Vi afholder vore møder i Farup Fælled, borgerlokalet, 
og vi er ved at falde til i huset.

Ragna Weidinger

Grimstrup Sognearkiv
Egekratskolen, Skovbrynet 2 B, Grimstrup, 6818 Årre
Åbningstid: 1. onsdag i hver måned kl. 15.00 - 17.00 samt 
efter aftale. Lukket på skolens ferie- og fridage.
Leder: Hjørdis Larsen, Egelundvej 22, Grimstrup, 6818 Årre 
Tlf. 75191287/29457905
E-mail: grimstrupsognearkiv@yahoo.dk
Hjemmeside: grimstrupsognearkiv.dk

Vi indledte året med vintermøde i februar. Mødets fore-
dragsholder var Yrsa Thane Thomsen, født i januar 1945. 
Hun fortalte om, hvordan det var at være krigsbarn af en 
tysk far og en dansk mor, hvor og hvordan de mødte hin-
anden. Hun fortalte om sin far, som deserterede fra den 
tyske hær og havnede i Danmark og om sin fars og mors 
fængsling. Hvordan det var at vokse op i en lille by i nær-
heden af Grimstrup og blive kaldt ”Tysker-Yrsa” og om de 
chikanerier som hun blev udsat for.

Hun fortalte også om hvordan hun mødte sin far man-
ge år senere i levende live, til trods for at de havde fået 
at vide, at hendes far var blevet skudt i Danmark og var 
begravet i Kolding.

Efter foredraget viste Yrsa filmen ”Far Far Krigsmand” 
som har været i TV Syd.

Fortællerne i Konfirmandstuen var i foråret Walther 
Bech Sørensen, som fortalte livshistorie og lokalhistorie fra 
sin opvækst i Rousthøje. 

I efteråret var det Peder Jepsen fra Årre. Han fortalte 
historier fra sit liv og fra sit arbejde på asfaltfabrikken i 
Roust.

Vi startede vores fortælleeftermiddage sammen med 
Menighedsrådene i Grimstrup og Rousthøje Sogne i 2008, 
og det er blevet til to bøger fyldt med gode livshistorier 
her fra sognene.

Til Indhold
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For to år siden søgte vi Velux Fonden om støtte til køb 
af to stationære computere. I år søgte vi igen om støtte 
til bærbare computere. Vi fik 12.000 til dette køb. Uden 
Velux Fonden havde vi ikke haft råd til disse investeringer. 

Samtidig har Skads Brandkasse som sædvanlig støttet 
os med 3.000 kr. De blev brugt til nye kontorstole.

Guldager Sognearkiv
Guldager Skolevej 4, Guldager, 6710 Esbjerg V  
Tlf.: 60566710
Åbningstid: 1. onsdag i måneden 9.30 - 11.30 (dog ikke 
juli måned) samt efter aftale
Leder: Lis Møller, Nørrevænget 8, Guldager, 6710 Esbjerg V.  
Tlf: 23623146
Arkivets postadresse: Marie Bertelsen, Skelbækvej 19, 
Guldager, 6710 Esbjerg V
E-mail: moghjb@esenet.dk

Når vi i Guldager Sognearkiv ser tilbage på året 2019, er 
det både med lettelse og tilfredshed. Ingen flytning, ikke 
vand i lokalerne, men et roligt år, hvor vi kunne koncentre-
re os om arkivarbejdet.

Det er i årets løb blevet til indregistrering af over 70 
billeder, der er oprettet 11 nye arkivfonde samt registreret 
nyt materiale til allerede eksisterende arkivfonde.  

I sommeren 2019 modtog vi en speciel aflevering fra en 
nordjysk dame, hvis farmor var født og døbt i Guldager. 
Hun afleverede et malet portræt, et fotoalbum forsynet 
med navne og stednavne samt en poesibog fra farmode-
rens højskoleophold og en fin oversigt over slægten. Sidst 
på året modtog vi fem ”Udklipsbøger/erindringsmapper” 
fra SGI-Veteranerne ved Erna og Ernst Vedstesen. Alt flot 
ordnet og sat ind. Derudover har vi modtaget nogle min-
dre afleveringer.

Vi har i år haft den glæde, at vores besøgstal i arkivet er 
steget. Vi har haft besøg af et par klasser fra EIS, Esbjerg 
International School. Guldager Borgerforenings bestyrelse 
har aflagt besøg, og der har været en del andre gæster, 
nogle for at søge oplysninger, andre for at besøge os og 
se arkivet. Uanset ærinde er vi altid glade for at få gæster. 
Vi kan i den forbindelse nævne, at vi kunne være behjæl-

pelige med oplysninger vedrørende Guldager Transforma-
torforening.

I anledning af Arkivernes Dag lavede vi en fotoudstilling 
om udviklingen i Guldagers bymidte med fotos fra krydset, 
brugsforeningen, kirken og det tidligere kommunekontor.

Først på året blev vi opfordret til at skrive en artikel til 
”Omslaget”, om hvordan vi samarbejdede med i vores til-
fælde EIS, når der var arkivernes dag, så mange mennesker 
så vores udstilling.

Senere havde det lokale blad ”Nordvest-Nyt” jubilæum, 
idet blad nr. 100 udkom. I den anledning lavede vi en ju-
bilæumsfotokavalkade med billeder fra hvert årti begyn-
dende med 1. årgang nr. 1 1985 til 34. årgang nr. 100 2019.

Sidst på året skrev vi en artikel til ”Nordvest-Nyt” om 
en kanontransport: ”Kanonrørene på Guldager Station.”

Til slut vil vi sige tak til bestyrelse og personale på EIS 
for husly og venlighed, til de mennesker, der har tænkt på 
os og afleveret materiale til arkivet og vore gæster, der har 
vist interesse for det, vi laver. En særlig tak til Henry Jensen 
for alle hans besøg og den store hjælp, han yder, når per-
soner og steder på gamle fotografier skal identificeres og 
de begivenheder, han kan berette om. 

 Vores nytårsønske for det kommende år er, at 2020 må 
blive lige så godt et år for arkivet som 2019.

Gørding Sognearkiv
Plejehjemmet Østergården, Nørremarken 23, 6690 Gørding
Åbningstid: 1. og 3. mandag hver måned kl. 19.00-21.00, 
2. tirsdag hver måned kl. 14.00-16.00 samt efter aftale 
med lederen
Leder: Nora Olesen, Birkevænget 9, 6690 Gørding
E-mail: bjerg@olesen.mail.dk
Facebookside: www.facebook.com/goerdinghistorie
Hjemmeside: www.gordingarkiv.dk/

Arkivet har i 2019 modtaget 9 afleveringer og haft en del 
besøg af borgere, som søgte billeder af familiemedlemmer 
eller oplysninger om ejendomme. I samarbejde med Linde-
gården blev foredraget om Stationsbyen Gørding afholdt 
som aften-arrangement. Nora fortalte og viste billeder. 
Rigtig mange interesserede mødte op, ca. 90, så der var 

Til Indhold
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fuldt hus og spørgelysten var stor, også nye oplysninger 
kom frem. Der var kaffe og kage til alle, en god aften.

Til projekt ”Kend din by” bidrog arkivet med en ga-
devandring syd for banen ad Søndergade og Østergade. 
Desværre var vejret ikke så godt til udendørs aktiviteter. 
Vi håber på bedre vejr næste gang. Til et grundejer-arran-
gement ved kirken fortalte Nora om kirkens omgivelser og 
begravelsesskikke gennem tiderne. Til projekt Energi på 
Bramming Egnsmuseum, som omhandlede Vand, El , Var-
me og Vind leverede arkivet forskelligt kortmaterialer og 
historier om Fjernvarme. 

Til Lokalårbogen 2019 skrev Hanne Ejby og Nora Olesen 
om Gørdings historie ud fra avisudklipssamlingen fra 1971 
til 1990. 

Det store hit er frigivelsen af luftfotoer af gårde og 
huse, som nu er lagt ud på internettet. Via arkivets hjem-
meside kan man søge på billederne. Se også arkivets Face-
book-side, som redigeres af Leif Køhler Jensen. Henning 
Nielsen arbejder med scanning af billeder og Niels Jørn 
Johannessen og Nora Olesen registrer arkivalier. Nora klip-
per ud af JydskeVestkysten og Ugeavisen.

Nora Olesen

Historisk Samling fra Besættelsestiden
Esbjerg Museum, Nørregade 25, 6700 Esbjerg
Åbningstid: Tirsdag og onsdag 10-16 - eller efter aftale
Leder: Henrik Lundtofte
Tlf.: 76163995
E-mail: henlu@sydvestjyskemuseer.dk
Hjemmeside: www.sydvestjyskemuseer.dk/da/besoeg-mu-
seerne/arkivet-historisk-samling-fra-besaettelsestiden/

For Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB) har 2019 
været et slags mellemår, der i ganske stor grad har været 
præget af arbejde på de indre linjer og den spæde start 
på nye fremadrettede projekter. Baggrunden er, at HSB 
siden fusionen med Sydvestjyske Museer (SJM) i 2013/14 
har lagt mange kræfter i opbygning af udstillinger som 
MODSTAND (2015) og i særdeleshed i udviklingen af Ho-
locaustUndervisningsCenteret (HUC, 2017) og af BESAT 
– Esbjerg 1943, den store permanente udstilling på Es-

bjerg Museum (2018). Hertil kommer bogudgivelser og 
ph.d.-forsvar (2018). 

Derfor har HSB i 2019 bl.a. fokuseret på at tackle et par 
hængepartier fra fusionen. Således er HSB’s fine præsens-
bibliotek med centrale og mere sjældne værker om besæt-
telsestiden og den 2. verdenskrig kommet langt i proces-
sen med at blive omkatalogiseret og overført til Esbjerg 
Hovedbiblioteks database. Her er en væsentlig del af HSB’s 
godt 5.000 titler nu søgbare via SJM’s biblioteksbrugerfla-
de. Det store omkatalogiseringsarbejde er udført af bibli-
otekar Kristian Andersen, SJM og af Mona Jensen og Ida 
Larsen fra HSB. I processen har vi haft et godt samarbejde 
med Hovedbiblioteket. 

Dernæst har vi med uundværlig bistand fra Henrik 
Brinch Christiansen, SJM, fået overført vores journal til 
et nyt og fremtidssikret format. HSB’s journal indeholder 
ikke blot vigtige aftaler med samarbejdspartnere og give-
re m.fl., men rummer en guldgrube af informationer fra 
HSB’s besvarelser over mere end tyve år af forespørgsler 
fra nær og fjern om alt fra slægtninges involvering i mod-
standsarbejde over SS-krigsforbrydelser til eksistensen af 
tandpasta under krigen. 

Imidlertid har der også været plads til overvejelser om 
HSBs retning i de kommende år. Det var en del af dags-
ordenen på to Board-møder i årets løb (2018 blev aflyst), 
hvor SJMs direktør Flemming Just og arkivleder Henrik 
Lundtofte sammen med Boardets eksterne medlemmer, 
Preben Schmidt, Erling Schmidt, lektor Niels Wium Olesen, 
Aarhus Universitet og museumsoverinspektør Henrik Skov 
Kristensen, Nationalmuseet/Frøslevlejrens museum drøfte-
de HSBs strategi, prioriteringer og forskningsindsats næste 
fem-seks år. 

Forskning
Henrik Lundtofte deltog 16.-17. maj i konferencen Res-
haping the Nation: Collective Identities and Post-War 
Violence in Europe 1944–48. Konferencen foregik i Prag 
i Karls Universitetets allerældste del, Karolinum. Her var 
historikere fra bl.a. Cambridge, Lviv og Bologna samlet. 
Konferencen var arrangeret som et samarbejde mellem 
Karls Universitetet og Institute for the Study of Totalitari-

Til Indhold
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an Regimes i Prag med støtte fra Heinrich Heine-universi-
tetet i Düsseldorf. Keynote speaker var professor Norman 
Naimark fra Stanford University. Henrik Lundtoftes bidrag 
Danes against Danes diskuterede politisk vold i den sidste 
fase af besættelsen og i overgangen til fred 1945. Sam-
men med dr. phil. John T. Lauridsen arbejder han desuden 
fortsat på færdiggørelsen af en meget stor antologi med 
arbejdstitlen Hitlers Mænd. Derudover har han fagfælle-
bedømt en større antologi og er medlem af en forsker-
kommission til undersøgelse af den tyske Skt. Petri Skoles 
historie 1918-1955. Som led i SJMs satsning på velfærdsstu-
dier med Jakob A. Riis Programmet og museets samarbej-
de med Danish Centre for Welfare Studies på SDU (DaWS) 
har Henrik Lundtoftes beskæftigelse med Esbjergs historie 
i det 20. århundrede udmøntet sig i et bidrag til Leven-
de Viden om redaktør, folketingsmand m.m. J.P. Sundbo, 
ligesom han har påbegyndt arbejdet med et omfattende 
forskningsprogram, der i 2020 skal munde ud i en stor 
fondsansøgning. 

Cand.mag. Mona Jensen har udarbejdet en lang række 
fagfællebedømmelser og har til Hitlers Mænd-antologi-
en skrevet et portræt af Oskar Steckelberg, der var den 
længst fungerende tyske kommandant i Esbjerg under be-
sættelsen – der findes næsten ingen studier af de lokale 
tyske ledere. Studentermedhjælper Søren W.K. Rasmussen 
har til Levende Viden skrevet en artikel om Gravlunden. 
Artiklen undersøger både Gravlunden som et stykke histo-
riekultur og nogle af de mennesker fra alle verdenshjør-
ner, der er begravet på kirkegården. 

Formidling
Søren W.K. Rasmussens artikel danner et godt fagligt af-
sæt for arbejdet med en udstilling om Gravlunden. HSB 
har nemlig i et par år sammen med kirkegårdsledelsen ar-
bejdet på et fælles projekt om formidling i Gravlunden, 
der er Skandinaviens største begravelsesplads for allierede 
flyvere, men hvor der også ligger mange tyske flygtninge 
og soldater foruden esbjergensiske modstandsfolk, fiskere 
og sømænd. De derfor et stort formidlingspotentiale, og 
projektet er med sparring fra SJMs formidlingsenhed nået 
så langt, at udstillingen vil kunne åbne i 2020.

Siden fusionen 2013/14 har HSB som del af SJM kunnet for-
midle besættelsestidshistorie og materiale fra arkivsamlin-
gen til et større og bredere publikum end på noget tids-
punkt siden samlingen i 1986 blev offentligt tilgængelig. 
Det gælder i kraft af det stærke, tætte samarbejde med 
MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring især i forhold børn og 
unge, der traditionelt har været højtprioriteret målgruppe 
for HSB. Men HSB/SJM har også en selvstændig tilbudspa-
let til børn og unge, der rummer både introduktioner til 
BESAT – Esbjerg 1943, omvisninger i MODSTAND foruden 
websitet www.illegalpresse.dk med mange kilder og op-
gavemuligheder. I 2019 har www.illegalpresse.dk nået sit 
hidtil suverænt højeste besøgstal på knap 71.000. Hertil 
kommer undervisningsforløb, hvor studentermedhjælper 
Søren W.K. Rasmussen forestod udarbejdelsen af et nyt 
undervisningsforløb til ungdomsuddannelserne om nazis-
men som ideologi. Heri indgår arbejde med nazistisk kilde-
materiale fra HSBs samling, en Kahoot m.m.

I årets løb har Søren W.K. Rasmussen og Henrik Lund-
tofte gennemført 25 omvisninger og undervisningsforløb, 
hvoraf Søren W.K. Rasmussen har stået for de fleste, her-
under 13 rundvisninger af skole- og ungdomsuddannel-
se-elever i MODSTAND med efterfølgende introduktion 
til BESAT. Der har også været en række interesserede vok-
sengrupper. Den 22. juni var bestyrelsen fra Frihedsmuse-
ets Venner fx gæster på ESM, hvor de blev introduceret 
til HSB og HUC og fik en omvisning i MODSTAND samt en 
introduktion til BESAT. Både HUC og BESAT videreudvikles 
til stadighed i samarbejde med MYRTHUE, ligesom under-
visningstilbud og udstillinger løbende skal vedligeholdes. 

Henrik Lundtofte har holdt syv foredrag og forelæs-
ninger og medvirkede 4. juli i 24/7-radioprogrammet Mi-
krofonholder. Programmet blev optaget i HUC, hvor loka-
lerne dannede rammen om en samtale om Holocaust og 
besættelsesårene mellem Peter Langwithz Smith og Hen-
rik Lundtofte. Denne medvirkede desuden i et indslag på 
TV-Midtvest om modstandskvinden Rita Lauridsen, der har 
afleveret et spændende materiale til HSB.

I foråret leverede HSB videoklip til en dokumentarfilm 
på DRK om den berygtede Gestapoagent Jenny Holm fra 
Fanø, som man møder i udstillingen MODSTAND. Endelig 
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bistod HSB TV-2s populære serie Badehotellet med scan af 
bl.a. en tysk soldaterbog og med diverse oplysninger. 

Den 20. februar arrangerede Esbjerg og Omegns Muse-
umsforening og HSB dobbeltforedrag, hvor Henrik Lund-
tofte indledte med nyt fra sin aktuelle udforskning af en 
Gestapoleder, men aftenens hovedtaler var cand.polit. Ib 
Katznelson. Han blev som toårig sammen med sin mor ta-
get af Gestapo i oktober 1943 og deporteret til KZ-lejren 
Ravensbrück og siden til Theresienstadt. Det fortalte Ib 
Katznelson meget levende og vedkommende om. Katz-
nelsons historie og budskab passede perfekt ind i rammer-
ne og i visionerne med HUC. Det samme gjaldt et meget 
velbesøgt arrangement med Peter Langwithz Smith, der 2. 
april på ESM præsenterede sit kæmpeværk om nazisternes 
KZ- og udryddelseslejr Auschwitz med titlen ”Dødens Bo-
lig.” Bogen og flere udgivelser i HSB-regi samt ikke mindst 
HUC gør Esbjerg til et af centrene i dansk forskning og 
oplysning om Holocaust. 

Hovedparten af HSBs arkivalier er nu registreret i Ar-
kibas som følge af Suni Gaasedal, Søren W.K. Rasmussen 
og Mona Jensens indsats. Registreringerne er søgbare på 
www.arkiv.dk, hvad der har medført en tydeligt forøget 
brugerinteresse for arkivalierne. I 2019 har HSB haft ca. 
130 henvendelser om arkivmateriale eller med spørgsmål 
om 2. verdenskrig.

 
HSBs frivillige og tilknyttede 
Mona Jensen har være involveret i bogprojekter, besvarel-
ser af forespørgsler og Arkibas-registrering. Desuden la-
vede hun i april en rundvisning for medlemmer af Esbjerg 
og Omegns Museumsforening ved det store Ugruko-bun-
keranlæg i Strandskoven, hvor Mona Jensen har skrevet 
plancheteksterne.

Studentermedhjælper Søren W.K. Rasmussen var i ef-
terårssemestret i den afsluttende del af sin overbygning 
i historie på Aarhus Universitet tilknyttet HSB, der funge-
rede som ”ekstern partner.” Her arbejdede han med ar-
kivregistrering, udstillingsprojekt Gravlunden og skrev i 
HSB-regi desuden en semesteropgave om tyske, baltiske, 
besarabiske og andre flygtninge i Esbjergområdet efter 2. 

verdenskrig. Resultaterne af denne opgave vil blive publi-
ceret i et kommende nummer af Levende Viden. 

Ida Larsen, der er nyuddannet cand.mag. i Historie og 
Medievidenskab fra SDU, begyndte i en 13 ugers virksom-
hedspraktik 21. oktober. Ida Larsen har registreret ma-
teriale i Arkibas, sorteret den illegale dubletsamling og 
katalogiseret bøger. Desuden blev hun involveret i videre-
udvikling af HUC. 

Cand.mag. Suni Gaasedal begyndte i årets løb på en ny 
uddannelse og takkes for sin indsats på HSB med registre-
ring i Arkibas og højt humør. Der skal også lyde en varm 
tak til cand.mag. Rasmus Therkelsen, der igennem nogle år 
har været i forskellige ansættelsesformer på HSB og ydet 
et stort og omhyggeligt arbejde på arkivet. Palle Andersen 
arbejder med egne projekter og er en slags privilegeret 
bruger på HSB. Benneth og Lise Østergaard Petersen har 
færdiggjort et omfattende indeks til det vigtige århusian-
ske illegale blad Budstikken, som sammen med et komplet 
scan af bladet skal lægges ud på www.illegalpresse.dk i 
jubilæumsåret 2020. Derudover har Benneth Østergaard 
Petersen læst korrektur på en stribe manuskripter. 

Afleveringer 
HSB har i 2019 modtaget 15 afleveringer, herunder en fin 
samling af fotos, tjenestepapirer mm., der har tilhørt nu 
afdøde Jens Grum. Han var amatørfotograf (senere profes-
sionel) og var under besættelsen i Civilbeskyttelsestjene-
sten i København. Han tog billeder på Værløse Flyveplads, 
hvor den tyske Værnemagt 9. april 1940 bombede danske 
fly, foruden enkelte farvefotos fra befrielsesdagene. Fra en 
anden giver har HSB modtaget et flot tysk album fra 1936 
om de Olympiske sommerlege i Berlin, hvor man kunne 
indklæbe billeder af sportsstjernerne – inklusive det sorte 
amerikanske sprinterfænomen Jesse Owens. Ham kunne 
nazisterne ikke komme uden om. 
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Hjerting Lokalarkiv
Jon & Dittes Hus, Gl Guldagervej 12, 6710 Esbjerg
Åbningstid: Mandage: 09.00 – 12.00
Leder: Else Marie Nielsen, Kildevej 6 6710 Esbjerg V. Tlf. 
23662325
E-mail: hjertinglokalarkiv@bbsyd.dk
Hjemmeside: www.hjertinglokalarkiv.dk

Igen i året 2019 havde arkivet nok at tage fat på. Vi hav-
de en del besøgende, der især søgte deres slægtninge, og 
arkivet var behjælpelig med henvisning til Statens Arki-
valier Online. Vi fik også materiale af mennesker, der var 
ved at rydde op i deres gemmer, hvilket gav nogle flotte 
afleveringer. I Hjerting har vi en mindesten over befrielsen 
1945, som hidtil har stået foran vores nu nedlagte Kirkesal. 
Kirkesalen blev solgt og de nye ejer ønskede ikke at have 
stenen stående. Det gav en del henvendelser på arkivet på 
grund af flytning af stenen – om man nu havde lov og ret 
til det – så vi var i gang med at læse gamle referater osv., 
men Grandelauget, som står for stenen, fandt en velegnet 
plads og fik stenen flot renoveret.

I april havde vi foredrag i Erhvervsforeningen om vores 
gamle 729-årige by, som handelsby. Igen i 2019 deltog vi 
sammen med Hostrup Sognearkiv i Vadehavsudstillingen 
på Myrthuegård. Der blev talt 2000 biler, så en del kikkede 
forbi. Vi havde en fin dag med mange samtaler omkring 
vores udstilling med plancher og beretninger. Vi viste også 
film især om Sct. Hans i Hjerting og gamle foto fra byen.

D. 24. august deltog vi i Hjerting Byfest, som byens 
idrætsforening stod for, og igen deltog vi med film og 
plancher. Der kom vi i tale med mennesker, som måske 
ikke lige tænker på arkiv – især børn og unge.

Byens skole havde øje på os og bad om, vi ville fortæl-
le om skole i ”gamle dage” og vise billeder for 0.-klasser, 
hvor der var 90 elever. Det blev til en dejlig formiddag med 
fortælling 3 gange og dejlige børn.

D. 17. november var der ”Jul i Hjerting”. I 2019 valgte vi 
at holde åbent i vores forkontor, da huset, hvor vi bor, er 
en del af festen. Vi hængte plancher op og viste film – det 
gav også mange gode samtaler. Det var rigtig vellykket og 
kan fint gentages. 

Byen har givet os et godt år.

Hjortlund Sognearkiv
Fårevej 16, 6771 Gredstedbro
Åbningstid: 1. onsdag i måneden kl. 19.00-21.00 og sidste 
fredag hver måned kl. 14.00-17.00. Lukket i skolernes 
ferier.
Leder: Lauritz Lauritzen, Hjortlundvej 19, 6771 Gredsted-
bro. Tlf.: 75431040
E-mail: info@hjortlundsognearkiv.dk

I løbet af 2019 har vi i arkivet brugt meget af tiden, for 
ikke at sige hele tiden, på at registrere arkivalier og bille-
der. Der er blevet registreret rigtig mange bilag for Ribe 
Amt Tørrestation.

For at få bund i de mange stakke af materialer, som vi 
har på arkivet, har vi ud over vores åbningstider brugt 449 
timer på at registrere og scanne billeder. Der har i øvrigt 
været over 2300 besøgende på arkiv.dk. Det må siges at 
være rigtig godt, da der ikke er nær så mange der rent fy-
sisk besøger os i åbningstiden. Vi på arkivet vil også takke Mindesten i Hjerting over Befrielsen 1945.
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Henrik for, at vi kan blive boende i vores lokale på skolen, 
som han købte af Esbjerg Kommune. Det betyder meget at 
Hjortlund Sognearkiv har et sted at være, og kan træffes 
i sognet.

Det var ordene fra arkivet i denne omgang, vi forsætter 
det gode arbejde med at få styr på historien i sognet.

Hostrup Sognearkiv
Kokspang Fritidscenter, Kokspangvej 54, 6710 Esbjerg
Åbningstid: 1. torsdag i hver måned kl. 19:00 - 21:00 samt 
efter aftale med lederen.
Leder: Elna Vogt, Kokspang Hedevej 5, 6710 Esbjerg V. 
Tlf.: 75269165
E-mail: hostrupsognearkiv@bbsyd.dk og  
evergreen@bbsyd.dk

Det årlige Styrelsesmøde i 2019 blev afholdt den 21. febru-
ar i arkivets lokaler.

Årets første arkivmøde blev afholdt den 3. januar 2019. 
Aftenen gik med besigtigelse af de nye lokaler som Esbjerg 
Kommune havde tilbudt arkivet, ved jorden. Oversigter 
blev udarbejdet over ønsker i forbindelse med flytningen.

Den 16. januar 2019 blev der afholdt møde med assi-
stent Tine Ariane Zidoree fra Esbjerg Kommune om overta-
gelse, ændringer og istandsættelse m.v. af de nye lokaler. 
De ovenfor nævnte lister blev anvendt som udgangspunkt 
for diskussion og fælles besigtigelse af lokalerne. Det blev 
et meget konstruktivt møde med brugbare resultater. Ar-

kivet har gennem hele året haft en særdeles god kommu-
nikation med assistent Tine Ariane Zidoree.

Efterfølgende er nævnt nogle af de ting flytningen har 
ført med sig. Alle lokaler blev malet, nyt køkken indsat 
i stedet for det eksisterende ”børnehave” køkken. Belys-
ningen ændret til LED som både giver et bedre lys, men 
samtidig er væsentlig billigere i drift. El til computerne til-
passet. Arkivet afholdt udgifterne til ændring af IT-opkob-
ling. Ved at vi foretog en del af rørinstallationsarbejdet for 
lysleder kablet i skunkene sparede vi en del. Arkivet har i 
et stort omfang skjult de forskellige kabler m.v. til com-
putere etc. I løbet af 2019 fik Arkivet anskaffet 4 ”nye” 
hæve-sænke computerborde gratis. Arkivets ældre hæ-
ve-sænke-borde er ligeledes blevet flyttet og taget i brug. 
Med hjælp fra Velux Fonden og Arkivets opsparing blev 
der indkøbt 4 stålarkivskabe. En vogn til tegningsruller 

Hjortlund Sognearkiv.

Hostrup Sognearkiv.

Til Indhold

mailto:hostrupsognearkiv@bbsyd.dk
mailto:evergreen@bbsyd.dk


BERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2019 29

blev delvis fremstillet af skabselementer fra det nedtag-
ne køkken. For ophæng af billeder af forskellig størrelse 
og art har arkivet opsat 18 meter galleriskinner. Fordelen 
ved at anvende dette system er, at billederne kan udskif-
tes, uden at der skal fjernes skruer og nye huller bores. 
Opslagstavler er blevet frisket op og gardiner vasket. I et 
ikke brugt omklædningsrum er opsat hylder m.v. til arkiv-
materiel og ikke arkivalier. Ved årsskiftet 2019-2020 er der 
fortsat gang i indflytningen, som dog forventes færdig i 
februar. De eksisterende lokaler er ryddede, bortset fra 
der mangler at ske en fordeling af overskydende materiel. 
Dette vil ske i første kvartal 2020.

I marts deltog arkivet i årsmødet i Esbjerg Kommunes 
Arkivudvalg, og formødet til Marbækdagen. Mødet fore-
gik som sædvanlig på Myrthuegård. Ligeledes i marts må-
ned var arkivet inviteret til møde hos Hjerting Lokalarkiv. 
En god og udbytterig aften.

Den 26. maj 2019 var arkivet sammen med Hjerting Lokal- 
arkiv igen aktive i ”Katedralen” på Myrthuegård. Der var 
mange besøgende og en del informationer blev udvekslet 
i begge retninger mellem arkiverne og de besøgende.

Den 21. september 2019 deltog en del af arkivets med-
lemmer med ægtefæller i en egenbetalt udflugt til Va-
dehavscentret og Ribe. Den medbragte morgenmad blev 
indtaget i centrets dejlige delvis overdækkede gård. Det 
”nye” center er meget interessant og lærerigt at besøge - 
det kræver god tid, da der er mange ting at sætte sig ind 
i. Frokosten blev indtaget i Ribe på Quedens Gaard Café 
og Krambod. Efterfølgende vandretur rundt til forskellige 
attraktioner herunder Domkirken, og for et par stykkers 
vedkommende også besøg i tårnet. Om end det var en sej 
tur derop blev det hele belønnet for der var en fantastisk 
udsigt denne dag. Museet med adgang fra tårnet over 
dele af Domkirkens Skib var interessant at besøge. Efter-
middagskaffen blev indtaget i et af anlæggene ned til de 
mange damme og vandløb. Det var en dejlig dag under 
fine vejrforhold.

I 2019 har der ikke været afholdt særarrangementer i 
Arkivet. Flytningen har taget det meste af tiden. Det er 
planen at genoptage ”vejmøderne” i 2020. Der er til trods 
for flytning m.v. foregået normalt arbejde med registre-

ringer etc. to aftener hver måned. Herudover har en 3 - 4 
medlemmer over det meste af året ydet en ugentlig for-
middag i arkivet. Der har løbende været besøg samt en del 
kontakter pr. e-mail.

Året blev afsluttet med den traditionelle egenbetalte 
julefrokost med ægtefæller den 16. december 2019.

Kommende arrangementer og arbejdsopgaver i Arkivet:
Flytningen gøres helt færdigt.
Arkivet vil være repræsenteret både ved formødet den 26. 
marts 2020 og Marbækdagen den 17. maj 2020.
Den 2. april 2020 vil Arkivet indbyde til officiel indvielse af 
de nye lokaler. Samtidig vil Arkivet fejre 25 året for dets 
oprettelse.
Vejmøderne vil blive genoptaget i sidste halvdel af året.
Udflugt til et historisk sted samt den traditionelle julefro-
kost forventes ligeledes at blive en del af årets program.
Naturligvis vil registrering, og indsamling af arkivalier fort-
sætte. Hjemmesiden vil ligeledes blive opdateret med se-
neste nyt.

Robert Hansen

Hunderup Sognearkiv
Kjærgårdsvej 9, Hunderup, 6740 Bramming
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 19.30-21.30 (i vin-
terhalvåret) samt efter aftale med lederen. Juli og august 
lukket
Leder: Niels Hansen, Birke Allé 8, 6740 Bramming 
Tlf.: 20433067
E-mail: hunderupsognearkiv@gmail.com

Der har i året været 7 afleveringer, bl.a. billeder og erin-
dringer samt en skoleprotokol. Vi har haft henvendelser 
om personer, bl.a. om et Wienerbarn, som har været her 
i 1920’erne, desuden om håndværkere og vedr. skoler og 
gårdhistorier.

Vi har haft en udstilling på forårsmessen i Hunderup, og 
vi har leveret en artikel til Lokalhistorisk Årbog.

Sidst på året har vi påbegyndt arbejdet med at få skre-
vet en bog om vores sogn. Det er tanken, at bogen skal 
indeholde fortællinger fra sognet i de sidste 80-100 år.
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Hviding Sognearkiv
Egecentret, Ribevej 2 B, Egebæk, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 19.00-21.00 eller 
efter aftale
Leder: Anne Lorenzen, Hviding Kirkevej 22, 6760 Ribe. 
Tlf.: 75445127
E-mail: anne@hvidingsognearkiv.dk
Hjemmeside: www.hvidingsognearkiv.dk

Til årsmødet i marts havde vi inviteret Søren Mulvad til 
at fortælle om sin bog, Ribes Cikoriefabrikker. I den an-
ledning fik vi senere historien om Rabens Fabrikker i Hvi-
ding verificeret: Inden fabrikken i Ribe blev anlagt først i 
1900-tallet havde Raben en cikoriefabrik i Hviding med op 
til 25 ansatte. 

Og igen i år har vores usikre lokalesituation fyldt meget, 
vi blev i april orienteret om, at Esbjerg kommune ville sæt-
te Egecentret til salg og vi ville blive opsagt pr 31.12.2019. 

Vores projekt med en tilbygning til Kultur – og Aktivi-
tetscentret i Hviding afhænger af et huslejetilskud, som vi 
heldigvis sidst på året fik bevilliget, så vi går videre med 
fondsansøgninger til et nyt arkiv i Hviding. I mellemtiden 
har vi fået husly i forsamlingshuset i Vester Vedsted.

Vi har i årets løb fået 17 afleveringer, heraf et par ret 
store, da både husholdningsforeningen, Familie og Sam-
fund og den lokale pensionistforening blev nedlagt. Frem-
over er alt materiale fra de to foreninger nu bevaret i sog-
nearkivet.

Vi har i årets løb en del henvendelser fra nær og fjern 
– således i år fra Norge, hvor der er en ø med navnet Hvi-
ding, vi var dog ikke i stand til at finde en forbindelse mel-
lem stednavnene. Vi har også igen i år ydet billedmateriale 
til artikler og tidsskrifter, det har mest væreti forbindelse 
med interessen om det kommende genforeningsår 2020, 
hvor vi som tidligere grænseby har været interessant.

Jernved Gredstedbro Lokalarkiv
Kirkebakken 33, 6771 Gredstedbro
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl. 14.00 - 16.00 
Lukket i skolernes ferier
Leder: Ole Steinmeier, Valmuemarken 3, 6771 Gredstedbro 
Tlf.: 24262725
E-mail: ole@steinmeier.dk

Vi har i år haft mange besøg i arkivet. Flere end de sidste 
par år, men det siger jo ikke så meget, for generelt får 
vi flest henvendelser via nettet. Ofte er det sådan, at den 
besøgende i forvejen har kontaktet os og lavet en aftale 
om besøget, hvilket er praktisk for os i hvert fald. Vi kan 
så forberede besøget og finde de arkivalier frem, som den 
besøgende er interesseret i at se nærmere på.

Mange af besøgene finder sted i forbindelse med et 
loppemarked, som Jernved Kulturhus afholder hvert år 
i oktober måned. Det foregår i en weekend og trækker 
mange mennesker til, og da vi jo har til huse i kulturhuset, 
er det naturligt, at vi har åbnet vores dør for gæster, og 
dem kommer der mange af. En del for at søge oplysning 
om den ejendom, som de måske lige har erhvervet, men 
der er også mange, som bare gerne vil snakke og høre 
nærmere om, hvad det er, vi laver i arkivet. 

Vi har haft et par store afleveringer, som vi nu er i gang 
med at sortere. Den ene er af den slags, som ejeren ger-
ne vil have det tilbage af, som vi ikke kan bruge. Det ser 
spændende ud, men det tager sin tid at blive færdig med 
sådan en sortering.

Vi har med vores gamle præst haft den aftale, at han 
sendte os billeder af sine konfirmandhold men af en eller 
anden grund har vi ikke fået lavet en tilsvarende aftale 
med de næste præster. Det gik derfor pludselig op for os, 
at vi manglede billeder af nogle årgange. Vi har derfor i 
det forløbne år arbejdet på at få ajourført samlingen af 
disse billeder, hvilket viste sig ikke at være så let. Skikkene 
har jo også her ændret sig med indføringen af digitalise-
ring. Man sender ikke mere bud efter en fotograf til at 
markere en sådan begivenhed. Nej det er forældre og ven-
ner, der tager billeder på deres telefoner, og så er der ikke 
længer system i tingene. Vi har arbejdet en del på at få 
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løst problemet, og det ser da også ud til at det er lykkedes. 
Men hvorfor nu alt det bøvl? Jo, vi har konfirmandbilleder 
helt tilbage til begyndelsen af det tyvende århundrede, og 
det er vores oplevelse, at disse billeder ofte efterspørges 
lige som gamle skolebilleder. Vi vil derfor gerne fortsat 
kunne yde den service, selv om den nye persondatalov 
somme tider giver problemer. Men jo ikke i forhold til, at 
vi ligger inde med billederne. 

Vi er nu færdige med at scanne alle de af vore billeder, 
der er korrekt anbragt i kuverter, samt de billedserier der 
er af nyere dato. Men fra de første år i arkivets historie er 
der rigtig mange billeder, som er i ringbind eller fotoal-
bum af forskellig slags. Det bliver så det næste vi skal have 
fundet en løsning på, så der er ikke udsigt til, at vi bliver 
arbejdsløse foreløbig.

Ole Steinmeier

Kalvslund Sognearkiv
Østervej 4, Kalvslund, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. tirsdag hver måned kl. 14.00-17.00 samt 
efter aftale med lederen
Leder: Hans N. Brunsgaard, Varmingvej 17, 6760 Ribe 
Tlf.: 61 41 93 65
E-mail: haise1950@gmail.com

Fra årets start var vi godt i gang med registreringerne, 
mon stoppede, da vi i foråret besluttede at udgive bogen 
Gårde- og huses historie i Kalvslund Sogn i anledning af ar-
kivets 25-års jubilæum, baseret på det materiale vi havde 
fået ved arkivets start.

Det skulle vise sig at blive et noget større arbejde, end 
vi havde regnet med, bl.a. et møde med arkivkonsulenten, 
da vi ikke havde nogen erfaring med bogtrykning og ud-
givelse.

Men takket være en meget stor arbejdsindsats fra Hans 
Peter og Anne Birte, nåede vi at få bogen klar til jubilæet 
d. 22. november. Så det skal de have stor tak for.

Bogen er trykt i 150 eksemplarer, og det er vist et meget 
passende antal, da vi d.d. har solgt ca. 2/3 af dem.

For at reklamere lidt for bogen og jubilæet, var jour-
nalist Bo Maimburg på besøg og snakke i et par timer, og 

det resulterede da også i et mindre indlæg i Ribe Ugeavis. 
En boganmeldelse af Søren Mulvad blev ikke til noget, da 
Ugeavisen ikke måtte bringe to indlæg om det samme.

Ellers har der været flere møder i forbindelse med arbej-
det med grænsestien, bl.a. lodsejerne og arbejdsgruppen 
for grænsestien og landskabsudviklerne, og en der skulle 
skrive al teksten til infostandere på stien. Vi har også haft 
besøg af en fra Mandø, som var interesseret i at starte et 
lokalarkiv på Mandø.

25-års jubilæet blev holdt d. 22. november hvor bogen 
blev præsenteret, og der kom ca. 30 gæster.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for godt og hyggeligt 
samarbejde.

Ribe Byhistoriske Arkiv
seminarieHuset, Simon Hansens Vej 1, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. tirsdag i måneden kl. 12.00-16.00
Leder: Karen Jermiin Nielsen
Tlf.: 76167660
E-mail: ribebyarkiv@esbjergkommune.dk
Hjemmeside: rba.esbjergkommune.dk

Ny udgivelse om Kalvslund.

Til Indhold
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En udløber af den nye persondataforordning blev start-
skuddet til 2019. Låsebrikker og låserutiner blev gennem-
gået for at sikre, at der ikke kunne opnås uautoriseret ad-
gang til persondata på arkivet.

Mange kræfter er i årets løb brugt på det foreståen-
de genforeningsjubilæum i 2020. Arkivet blev selv direkte 
involveret i udviklingen af undervisningsmateriale til den 
kommende Grænsesti (i samarbejde med Myrthue – Natur, 
Kultur, Læring), men har bestemt også kunne mærke på 
henvendelserne, at mange ville bidrage til jubilæet.

På arrangementssiden har der bl.a. været afholdt to 
foredrag med Jørgen Dieckmann Rasmussen (”Stater” 
og Mord og hor), to billedmatineer, Slægtsforskningsca-
fe i samarbejde med Ældresagen og arrangementsrækken 
Stedkendt i Ribe, hvor forskellige virksomhedsbesøg vakte 
stor begejstring. Som en markering af 800-års jubilæet for 
Dannebrog, arrangerede arkivet en byvandring om ”Ribes 
Flagstænger”. Arkivet medvirkede fortsat til byvandringer 
for tilflyttere.

Det var også god reklame for arkivet, da arkivlederen 
blev inviteret til at holde årets båltale ved Hovedengen. 

Med ansættelsen af først en seniorjobber og senere en 
ekstra frivillig har det været muligt at realisere et længe 
næret ønske på arkivet: At få udklipssamlingerne i Arki-

bas. Arbejdet fortsætter i det kommende år, men er godt 
på vej.

Forberedelserne til et projekt med Kolding Stadsarkiv 
kaldet ”Arkivet i den Åbne Skole” kom også til at fylde en 
del i årets løb, men selve projektet kommer næppe i gang 
før 2021. 

Sidst på året kom også beskeden, at budgetbesparelser-
ne i Esbjerg Kommune ville ramme Ribe Byhistoriske Arkiv 
hårdt. Åbningstiden bliver fra 1. januar 2020 den første 
tirsdag i måneden, hvor arkivet hidtil har haft åbent tirs-
dag og torsdag hver uge. I det hele taget medfører bespa-
relserne et reduceret aktivitetsniveau.

2019 sluttede med modtagelsen af 40 hyldemeter arki-
valier mm. Fra Historisk Arkiv for Seem Sogn, som ophørte 
med årets udgang.

Roager Lokalarkiv
Li. Roagervej 1a, Roager, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. mandag i måneden 15-17
Leder: Egon Christensen, Lundsmarkvej 72, Roager,  
6760 Ribe. Tlf. 30577325
E-mail: roagerlokalarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.roager-lokalarkiv.dk
Facebookside: www.facebook.com/roagerlokalarkiv

Her i 2019 skal vi så rigtig i gang med at opbygge lokalar-
kivet i Roager.

Lokalerne havde vi, men det var jo ikke nok. Der skulle 
også investeres i EDB udstyr såsom pc, scanner og printer, 
diverse materialer, opbevaringsmuligheder, kurser m.m.. 
Det gav naturligvis nogle udfordringer på økonomien, da 
den ved start var lig nul, og vi vidste ikke, hvornår vi fik 
tilskud fra kommunen, og hvor meget vi ville få.

Vi ansøgte Roager Landsbyråd om et startbeløb på 
20.000,00 til investeringer, og dette blev bevilget, så vi 
kunne komme i gang. Vi fik indkøbt det, vi skulle bruge, 
og en del af de materialer, vi skulle bruge, arvede vi fra Se-
em-Varming Historiske Arkiv, som jo desværre skulle lukke.

I løbet af året var vi afsted på relevante kurser, så vi 
kunne komme i gang med registrering af det materiale, 
vi havde liggende. Men vi fandt ud af, at det tager tid. 

Arrangementsrækken Stedkendt i Ribe indebar bl.a. besøg fra ingeniør-

tropperne, som fortalte om den midlertidige bro over Ribe Å.

Til Indhold

http://www.roager-lokalarkiv.dk
http://www.facebook.com/roagerlokalarkiv


BERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2019 33

Meget af materialet havde vi fået fra en afdød borger, som 
havde samlet det igennem mange år.Men vi manglede rig-
tig mange oplysninger, så året er gået med research, for at 
få oplysninger om materialet, og først sidst på året kunne 
vi gå i gang med at begynde at lægge modtagelseserklæ-
ringer i Arkibas.

Vi har også brugt rigtig meget tid på at finde materialer 
omkring Genforeningen 1920, og her var og er vi meget 
udfordret, da der ikke er ret meget skrevet materiale i sog-
net fra den tid.

Derudover har vores månedlige åbningstid haft rime-
lige besøg, og vi kan mærke, at det er stigende, så vi er 
optimister på det område.

Visionerne for 2020 er, at vi skal i gang med at lægge 
billeder ind i Arkibas, da vi kan mærke, at det er det, bor-
gerne venter på.

Desuden er der planer om at arrangere møde omkring 
Genforeningens 100-års jubilæum, samt være til stede ved 
Kirkefestival i Roager og Idrætsforeningen Kvik70s 50 års 
jubilæum.

Egon Christensen

Historisk Arkiv i Seem Sogn
Seem-Varming Skole, Varmingvej 1, 6760 Ribe
Åbningstid: Arkivet er ophørt
Leder: Søren Mulvad, Varming Vesterby 9, 6760 Ribe.  
Tlf.: 75441177
E-mail: mulvadvarming@gmail.com

Arkivet har i årets løb haft omtrent 200 besøgende, hoved-
sageligt til de afholdte arrangementer. Der er udleveret 
kopi af en del fotos, heraf nogen til en familie i USA, som 
fører sin slægt tilbage til en familie med 17 efterlevende 
børn. Der har været en snes henvendelser, telefonisk og pr. 
elektrisk post. En tradition med, at ”guldkonfirmander” 
aflægger arkivet besøg, afstedkom en hyggelig formiddag 
med tidligere og nuværende lokalbeboere.

Der er indkøbt arkiveringsmateriale.

I anledning af, at der søges etableret en spadseresti langs 
den gamle landegrænse, ”Kongeågrænsen” har der været 
frugtbart samarbejde med Charlotte Lindhart, som fandt 
adskilligt brugbart materiale i arkivet.

Ejnar Feddersen har digitaliseret alle film i arkivet.
Da lokalet, som huser arkivet, ligger i en bygning, som 

kommunen ønsker at sælge, og der ingen mulighed er in-
denfor sognets rammer at få andet lokale, har bestyrelsen 
set en udvej i at sammenlægge Historisk Arkiv i Seem Sogn 
med Ribe Byhistoriske Arkiv. Alt er derfor afleveret til Ribe, 
og arkivet er ophørt som selvstændig enhed pr 31/12 2019.

Søren Mulvad 

Skads Sognearkiv
ENERGIEN, Andrup Byvej 19, 6705 Esbjerg Ø
Åbningstid: Mandag kl. 13.30-16.00
Leder: Svend O. Pedersen, Efterårsvej 1, 6705 Esbjerg Ø. 
Tlf. 61680716
E-mail: skadssognearkiv@stofanet.dk
Hjemmeside: www.sksa.dk

Vi er nu pr. 2-1-2020 flyttet til Kultur- og Fritidscenter 
ENERGIEN. Vi har fået mindre plads, men vi må jo så rykke 
lidt sammen. Vi har i forbindelse med flytningen fået be-
vilget 14.000 kr.fra Velux fonden, som er blevet brugt til 
indkøb af fire nye bærbare PC’er.

Vi har fået en del afleveringer i løbet af året, men vi har 
også stadigvæk en del fra foregående år. Vi har også en 
del registreringer fra den tid hvor der ikke blev registreret 
i Arkibas, som vi har været og stadig er i gang med at få 
registreret.

Vi har også en del registreringer med billeder som fejl-
agtigt er registreret som arkivfond i stedet for billeder, 
hvilket betyder at vi ikke kan uploade billederne til arkiv.
dk. Det er vi også i gang med at få rettet op på.

Vi har også en del billedserier hvor der ikke er tilknyttet 
billeder, så dem er vi også i gang med at få skannet ind. Så 
vi bliver ikke arbejdsløse i 2020.

Til Indhold
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Spandet sognearkiv
Arnumvej 9, Spandet, 6760 Ribe
Åbningstid: Den 1. mandag i hver måned kl. 19.00 - 20.00 
(lukket juli og august)
Leder: Birthe A. Pedersen, Spandetvej 10, 6760 Ribe
Tlf.: 22441523
E-mail: birtheappel65@gmail.com

Vi har fortsat arbejdet med at registrere avisudklip, arkiva-
lier og billeder. Det er en langsommelig proces at skanne 
billeder, men Christian er en tålmodig mand.

Da Spandet sogn ligger i Sønderjylland op til grænsen 
før 1920, har vi en del arkivalier fra den tyske tid, og me-
get fra afstemningen i 1920. Det har vi haft travlt med at 
finde frem til fejringen i 2020. Det har været spændende 
at se, hvad der skete dengang, men nu bliver festligheder-
ne jo udsat, men jeg håber vi kan markere Genforeningen 
senere. 

Sognevandringen gik i år til et større kvæghold med 
380 køer, der var god tilslutning, 55 var vi. Det blev en god 
aften, der var meget at diskutere, der er sikkert nogen der 
er blevet overrasket over det arbejde og planlægning der 
er ved at drive et landbrug i dag.

Vejrup Sognearkiv
Vejrup Endrup Fritidscenter, Skolevænget 5, Vejrup, 6740 
Bramming
Åbningstid: Første tirsdag i måneden kl. 18.00-20.00
Leder: Birger Henriksen, Fasanvej 7, Vejrup, 6740 Bram-
ming. Tlf.: 30954854
E-mail: birger07@hotmail.com
Hjemmeside: www.vejrupsognearkiv.dk
Facebookside: www.facebook.com/vejrupsognearkiv

I 2018 fik Vejrup Sognearkiv fondsmidler: 25.000 kr. fra SE’s 
vækstpulje og 20.000 kr. fra Veluxfonden. Det har gjort 
det muligt for os at få vores IT-udstyr opgraderet i løbet 
af 2019, hvilket har været en stor lettelse i det daglige ar-
bejde. Derudover har det gjort økonomisk muligt at udgi-
ve eller genoptrykke en række publikationer, herunder et 
hæfte i anledning af Vejrup Skoles 60 års jubilæum i 2020.

I årets løb har vi haft en del henvendelser angående 
materialer i arkivet og har forsøgt at hjælpe efter bedste 
evne.

Det daglige arbejde består først og fremmest af regi-
strering og samling af vores ejendomsarkiv og vores avis-
udklip, så det bliver mere overskueligt at finde rundt i, 
samt digitalisering af arkivets samling af lydfiler og film.

Arkivet deltog igen i 2019 i årets sportsfest med en cy-
keltur til Rebelsig, og udgav i den forbindelse et hæfte 
med en samling af artikler om Rebelsig. Der deltog 50-60 
personer i turen.

En medarbejder har i årets løb også været på skolen 
og fortalt om og vist billeder om høst gennem tiderne i 
Vejrup Skoles 2. og 3. klasse. Som altid var det en positiv 
oplevelse at komme på besøg på skolen.

Vester Nebel Sognearkiv
Stokbrovej 18, 6715 Esbjerg N. Tlf.: 75169989
Åbningstid: Sidste torsdag hver måned 18.30-20.30
Leder: Henning Jørgensen, Lifstrup Hovedvej 54,  
6715 Esbjerg N. Tlf: 75169246
E-mail: hj@vnsa.dk
Hjemmeside: www.vnsa.dk

Spandet Sognearkiv har 

travlt i anledning af Gen-

foreningen.

Til Indhold
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I 2019 førte Vester Nebel Sognearkiv 17 indkomstjourna-
ler. Det var mere end det dobbelte antal afleveringer i for-
hold til året før. Afleveringerne var både små afleveringer 
og lidt større med flere arkivalier og billeder. Blandt andet 
har vi modtaget arkivfonde for en del generationer vedrø-
rende en familie i Hygum.

Gennem året har der været flere projekter i arkivet. I 
forbindelse med lanceringen af kildeviseren på arkiv.dk 
har vi konverteret en del af vores scannede kilder til pdf 
og har dermed gjort nogle ældre arkivalier synlige på ar-
kiv.dk. Et andet projekt var ”Danmark set fra luften - før 
Google”. I 2019 publicerede Det kongelige Bibliotek man-
ge tusinde luftfotos fra Sydjylland på hjemmesiden ”Dan-
mark set fra Luften”. Vester Nebel Sognearkiv har medvir-
ket til at stedfæste billederne vedr. Vester Nebel Sogn (og 
omegn) korrekt.

I 2019 har arkivet afholdt to arrangementer. I april hav-
de vi vores årsmøde med film og en quiz, ”Husker du”, 
hvor de fremmødte skulle gætte årstal, steder og personer. 
I efteråret havde vi en kirkegårdsvandring på Vester Nebel 
Kirkegård. Begge arrangementer var pænt besøgte. 

Arkivet har haft ca. 22 henvendelser, fortrinsvis via 
e-mail. I selve arkivet har vi haft 41 besøgende. Som hvert 
år må vi konstatere, at vi får hovedparten af vores besø-
gende på vores hjemmeside www.vnsa.dk, som besøges af 
ca. 1000 personer månedligt. På arkiv.dk har arkivet haft i 
alt 9.404 visninger, hvilket er den hidtidige rekord. 

Til slut vil vi takke Esbjerg kommune og Skads m. fl. Her-
reders Brandkasses fond for deres velvillige økonomiske 
støtte til arkivet. Og vi takker VNI for logi samt naturligvis 
alle, som har afleveret materiale til arkivet.

Lokalhistorisk Arkiv for Vester Vedsted Sogn
Vester Vedsted Byvej 57, Vester Vedsted, 6760 Ribe
Åbningstid: 2. onsdag hver måned kl. 19.00-21.00 (lukket 
juli og august) eller efter aftale
Leder: Anette Brandt Schmidt, Degnetoftevej 17, Vester 
Vedsted, 6760 Ribe. Tlf. 75 445554 eller 23606054.
E-mail: vadesogn@outlook.dk

Den 14. oktober 2019 døde arkivets mangeårige leder 
Bjarne Lindberg Sørensen efter lang tids sygdom. Vi vil 
gerne her udtrykke vores tak til Bjarne for hans store ar-
bejde for arkivet. Bjarne var et vidende menneske, der på 
bedste måde ledede arkivet. Til ham kunne man altid hen-
vende sig og få hjælp om historien i Vester Vedsted Sogn. 
Som barnefødt i sognet – og fordi han også boede her i 
hele sit liv – besad han en stor viden om sognet. 

I juni 2014 arrangerede arkivet i V. Vedsted i samarbejde med Hviding 

Lokalarkiv en markering af tilbageføring af grænsesten nr. 1 ved hav-

diget. Stenene stod med forskellige afstande langs grænsen fra Vester 

Vedsted til Hejlsminde i perioden 1864 til 1920.

Til Indhold
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Anette Brandt Schmidt, Vester Vedsted er valgt til ny ar-
kivleder.

Arkivet er i efteråret 2019 blevet udvidet med Karen 
Villadsen, der er bosat i Egebæk. Det er godt, idet netop 
den del af sognet har været lidt forsømt de seneste år. Det 
meste af vore skriftlige arkivalier og bøger er nu lagt ind 
i Arkibas. Der ligger stadig en hel del udklip, men vi har i 
det sidste halvår taget fat på at scanne billeder ind. For at 
få sat så mange navne på som muligt, har vi besøgt nogle 
af de ældre mennesker i sognet, hvilket der kommer me-
get godt ud af. I årets løb har vi fået enkelte afleveringer, 
som efterfølgende er lagt ind på Arkibas.

Der har i årets løb været en del henvendelser. Mange 
henvender sig på mail, og vi forsøger at hjælpe, hvis vi 
kan. I foråret henvendte projektet bag den nye Grænsesti 
sig, idet man gerne ville finde materiale vedr. dette emne 
i Lokalarkivet til brug for udgivelse af en bog. Vi mødtes 
på arkivet og havde en god formiddag, hvor mange kas-
ser og billeder blev gennemset. Ligeledes havde vi besøg 
af en person fra Bramming Egnsmuseum, der henvendte 
sig i forbindelse med et projekt om en udstilling om vand-
værker i det nuværende Esbjerg Kommune. Her kunne vi 
også være behjælpelige, idet arkivet har et stort arkiv om 
vandværket og en del billeder. 

Lokalhistorisk Arkiv for Vester Vedsted Sogn havde i 
samarbejde med Menighedsrådet en række kirkegårds-
vandringer i 2018. Disse blev fortsat og afsluttet i foråret 
2019. Der kom til disse vandringer mange mennesker, og 
der blev fortalt om de mennesker og de liv, der gemmer 
sig bag gravstenene. Aftnerne blev afsluttet i Menigheds-
huset, hvor Menighedsrådet var vært ved kaffebordet.

Arkivet er i årets løb dels kommet på facebook, dels har 
vi fået oprettet en hjemmeside. Det er en ny verden, der 
her åbner sig og en ny mulighed for at nå ud til borgerne. 
Til gengæld er det et område, der kræver en del ny viden, 
der forsøges skaffet til veje via kurser.

På årsmødet var foredragsholderen i 2019 pensioneret 
lærer Dorthe Hune (født Eskildsen). Dorthe er en dygtig 
og humoristisk foredragsholder, og hun fortalte levende 
om sin barndom i Præstegården i Vester Vedsted. Hendes 
forældre, Anna Hedvig og Kristian Eskildsen kom til Ve-

ster Vedsted sammen med deres 3 små børn, da Kristian 
Eskildsen blev ansat som præst i sognet. Der var et godt 
fremmøde på ca. 30 personer. Vi benyttede samtidig mu-
ligheden for at fremvise nogle ældre konfirmationsbille-
der – det var spændende at se nogle af de fremmødte i en 
yngre udgave. 

Arkivet har i årets løb drøftet muligheden for fotogra-
fering af gravsten. Det viste sig, at der allerede ligger foto-
graferede gravsten på nettet – bl.a. på www.findgravsted.
dk. Da det desuden er et stort arbejde at indlægge bille-
derne ind i Arkibas, har vi derfor midlertidigt prioriteret 
de i forvejen mange billeder, vi har liggende.

Arkivet sælger USB stik med Vester Vedsted Sogns 
Slægts- og ejendomshistorie og andet materiale fra sog-
net. Der ligger en del lydfiler på stikket. Det er planen, at 
disse filer i løbet af 2020 skal lægges ud på Arkiv.dk, så vi 
kan nå langt flere borgere.

Vilslev-Jedsted Sognearkiv
Vilslevvej 59, 6771 Gredstedbro
Åbningstid: Tirsdag 16-18 (lukket i juli)
Leder: Stig Hegn, Jedsted Klostervej 77, 6771 Gredstedbro 
Tlf. 51966473
Arkivets postadresse: Stig Hegn Jedsted Klostervej 77, 
Gredstedbro
E-mail: stighegn@bbsyd.dk
Hjemmeside: http://www.bricksite.com/vilslevjedsted

Receptionen for Kongeåen, 12. årgang af lokalårbogen, 
fandt sted i Forsamlingshuset den 25. november 2019, 
hvor 60 personer hørte Asbjørn Holm fortælle om fugle-
livet i Vilslev. Redaktionen består fortsat af: Kirsten Blom, 
Erna Nielsen, Helge Kristensen, Karl Johan Bendorff, Stig 
Hegn, Roll Præstegaard, med Ole Madsen på redaktørpo-
sten. Indholdet i årbogen var af samme karakter som tid-
ligere med beretninger fra engang, denne gang også om 
hstorien om den første kvindelige landpost..

Sognearkivet i 2019
Blandt de bemærkelsesværdige begivenheder er et besøg 
fra Norge. Rasmus Thomsen (1896-1993) fra Spangen og 

Til Indhold
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havde et par børnebørn i Norge, hvor han havde arbej-
det som ung. Så et barnebarn med søster kom på besøg 
i Vilslev 27. juni, og vi var inviteret indenfor hos Henning 
Jakobsen, Vilslev spang – han bor i Rasmus Thomsens hus. 
En del andet kunne man berette om arkivets virke, det er 
mere sædvanligt – og det her er det sjoveste! En afgøren-
de begivenhed er den fremtidige flytning i 2020 til Åhuset, 

Reception i Vilslev.

et nyt forsamlingshus, hvor vi vil få en fine forhold. Vi har 
søgt Velux-fonden om tilskud og fået 17.000.

Sognearkivet har fortsat inddateringen til Arkibas, for-
trinsvis med billeder. De fleste henvendelser foregår via 
internet, dels til vores postkasse, dels gennem Arkibas, åb-
ningstiden er der få der gør brug af. 

Til Indhold



BERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2019 38

Fanø På vores historiske hjemmeside har der været ca. 18.000 
visninger og det giver også mange henvendelser på mail 
med spørgsmål der skal besvares, men også med nogle få 
rettelser til slægtsnavne m.v.

Derudover får vi også en del forespørgsler via arkiv.dk
Vi har igen i år medvirket til en særudstilling, omhand-

lende vores bog ”RavSine”, som kunne ses på Fanø skibs-
fart-og dragtsamling fra påske og året ud. 

I september havde vi et hyggeligt besøg af fem arkiv-
kolleger fra Manø Sognearkiv, og på Arkivernes dag i no-
vember havde vi lavet en udstilling med billeder – FØR og 
NU – der kom 85 besøgende og det var en god dag, også 
med kaffe og kage.

Mange tak til alle frivillige på Nordby Sognearkiv og til 
Aage Krog-Jensen og Flemming Jepsen. Også tak til besty-
relsen for Fanø Lokalhistoriske Forening,

Fanø skibsfart-og dragtsamling og til Sønderho Sogne-
arkiv for positivt og godt samarbejde. Ligeledes tak til Inge 
og Chr. Poulsen for den støtte salget af bøgerne giver til 
Sognearkiverne på Fanø. 

Rigtig mange tak til Fanø Kommune og Skads herreds 
Brandkasse for den gode økonomiske støtte til Sønderho 
og Nordby Sognearkiv i 2019.

Linda Vesterbæk 

Sønderhoarkivet
Sognegården, Landevejen 41, Sønderho, 6720 Fanø
Åbningstid: Torsdag kl. 16.00-18.00 samt efter aftale med 
lederen. Juni lukket.
Leder: N. E. Engsted, Vester Land 24, 6720 Fanø.  
Tlf.: 75164206
E-mail: sonderhoarkivet@soenderho-net.dk

Vi har fået 2 nye medarbejdere i Sønderho. Det er Ove 
Søgaard og Arne Engsted. 

Arkivkonsulent Karen Jermiin Nielsen afholdt et mini-
kursus i registrering i Arkibas her i Sønderhoarkivet. Til 
stede var Hanne, Lone, Linda, Ove, Arne og undertegne-
de. Det viste sig at vores PCér ikke var modtagelige, så vi 
måtte have Ole Mouritsen til at rense dem, så nu kører de 
fint igen.

Nordby Sognearkiv
Nordby Skole, Midtbjergevej 2, Nordby, 6720 Fanø.  
Tlf.: 75166260
Åbningstid: Tirsdag kl. 10.00-12.00 samt onsdag kl. 19.00-
21.00
Leder: Linda Vesterbæk, Bavnebjerg 53, Nordby,  
6720 Fanø. Tlf.: 75163595
E-mail: nordbyarkivet@fanonet.dk

Det har været et godt og travlt år for arkivet. Vi begyndte 
med forberedelser til udgivelsen af vores nye bog : ”-da 
de alle skulle til FOTOGRAFEN”. Bogen indeholder fotos 
af 958 fanniker, taget af fotograf J. Kromann i 1941 til le-
gitimationskortene, som besættelsesmagten forlangte, at 
alle voksne skulle have. Bogen er skrevet af Christian Poul-
sen med fine beretninger om levevilkårene på Fanø under 
besættelsen. Vi havde reception den 27. april og den var 
meget godt besøgt.

Nordby Sognearkiv har haft 246 besøgende, hvoraf en 
del var besøg efter aftale udenfor åbningstid, da mange 
kommer til Fanø udefra.

Små og større samlinger får vi heldigvis stadig, så der er 
nok at arbejde med.

Til Indhold
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I efteråret havde vi Karen til et opfølgnings kursus. Lone 
er sammen med Ove sat på registrering i Arkibas. De har 
så valgt at møde ind tirsdag formiddag hvor der er ro til 
at få noget fra hånden. Det går fremad, og med tiden skal 
også jeg sættets ind i registrering i Arkibas. Arne tager sig 
af det tekniske og går til hånde med det praktiske.

Vi har i 2019 haft lidt færre besøgende: 64 mod 79 i 
2018. På Arkivernes dag kom der 7 og så gamle filmklip og 
fik kaffe m. kage.

Vi har haft 55 skriftlige henvendelser og 6 telefoniske.
Samlede arbejdstimer var 1250 timer.
Af årets indleveringer skal nævnes: Arbejdstegninger 

og beskrivelse af Jørgen Lind gennem 30 år. Bage/kogebog 
i original, kopi og set up til computer.

Blandt de interessante besøg var en skoleklasse, der vil-
le vide noget om Sønderho før/nu.

Alice Degn var her med en turistguide fra 1955, hvor 
der var et billede fra Hannes hus. Hun fortalte historien 

om billedet: Hun var som femårig sammen med sine for-
ældre på besøg i Sønderho, og de blev kontaktet af en 
fotograf, der spurgte om hun kunne tænke sig at komme 
i Fanøtøj, og deltage i nogle optagelser til en turistguide. 
Det viste sig at optagelserne også var brugt til postkort, og 
dem havde vi her i arkivet, men vi havde navngivet perso-
nerne forkert, så nu er det rettet.

Siden 5. november har der været problemer med vand 
i kælderen på Sognegården. Det er også gået ud over det 
elektriske, så vi er af og til uden strøm. Lige nu klarer vi 
det med forlængerledninger, men elektrikeren har lovet 
at det bliver lavet, så vi må se hvornår det bliver.

Til slut vil jeg takke arkivets medarbejdere for godt 
samarbejde og udvist tålmodighed. Også stor tak til Nord-
byarkivet for godt samarbejde i det forgangne år.

Niels Erik Engsted.

Til Indhold
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Ringkøbing-Skjern Kommune

Aadum Sogns Arkiv
Tøstrupvej 1 A, Ådum, 6880 Tarm
Åbningstid: Hver onsdag kl. 14-16 (lukket i skoleferier)
Leder: Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, Ådum,  
6880 Tarm. Tlf: 23869786
E-mail: aadumarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.aadumarkiv.dk

Til Indhold
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Varde Kommune

med Madpakkehus og mindestenen ved det gamle mejeri 
er at finde. Kortet dækker hele kommunen.

Vi har i årets løb afholdt to kurser i billedregistrering og 
brugen af Arkibas, Kurt, Else Marie, Leo og undertegnede 
deltog.

Vi var den 30. marts inviteret til 40. års jubilæum i Få-
borg Lokalhistoriske Arkiv, hvor vi havde et par hyggelige 
timer sammen med de fremmødte. Agerbæk Lokalhistori-
ske Arkiv havde til lejligheden købt et par flasker rødvin 
til Fåborg Arkiv.

9. maj var der bestyrelsesmøde i Arkivsamvirket i Varde 
Kommune, mødet blev afholdt i Ølgod. Det er nu Herman 
Hansen fra Årre der er formand for Arkivsamvirket. Da tid-
ligere formand Hans Ole Villadsen er afgået på grund af 
sygdom.

Agerbæk Lokalhistorisk Arkiv
Agerbæk Skole, Debelvej 23, 1. sal, 6753 Agerbæk.  
Tlf.: 21312109
Åbningstid: 1. og 3. onsdag i hver måned, fra kl. 13.00 til 
kl.15.00
Leder: Leo Mathiasen, Pilealle 3, 6753 Agerbæk.  
Tlf: 61663367
E-mail: leom@thiasen.com

2019 startede med årsmøde i SVA som blev afholdt i Lun-
de, der blev serveret gule ærter, inden mødet startede. 
Else Marie, Leo og undertegnede deltog. Arkivsamvirket i 
Varde Kommune har bedt om en opgørelse over ”turistin-
formation” i vores område. Der er fra kommunens side ud-
givet et kort hvorpå friskolen på Kærbjergvej, Lilleskoven 

Til Indhold
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Kurt og Leo opsatte i maj måned en infotavle ved mejeri-
parken som fortæller om mejeriets tid i Agerbæk.

Da noget af vores I udstyr var ved at nå en alder hvor 
det ikke kunne følge med alt det nye i Arkibas, søgte vi 
Velux Fonden om en bevilling på 25000 kr. Vi blev bevilget 
19500 kr. For at få det udstyr vi havde behov for måtte vi 
selv lægge 2500 kr. oven i.

15. juni deltog vi som sædvanligt i Torvedagen og havde 
selvfølgelig også en konkurrence, der blev vundet af Erling 
Kristensen Nygade. Der var god søgning til vores stand.

Så skete det vi havde frygtet, 1. juli blev vi kontaktet 
af skoleinspektøren (Kenneth), at alt hvad Arkivet havde 
skulle være pakket og flyttet inden 15. juli. Torsdag 3. juli 
begyndte nedpakningen, Else Marie, Ole, Anna, Kurt, Leo 
og undertegnede, startede med at pakke ned og få det 
ned i skolens kælder. Dagen efter blev der taget fat igen 
og det var Else Marie, Ole, Anna og Leo der tog resten, 
godt klaret når vi ser hvor meget der var, som skulle pak-
kes ned. Vi har nu til huse i skolens gamle lærerværelse. 
Med Bjarne Mathiasens hjælp har vi fået det nye udstyr 
op at køre.

Den årlige aftentur gik i år til Flæsk Høj, læge Jensens 
sommerhus og Vandværket, hvor vi sluttede aftenen med 
en forfriskning og Stig viste rundt i Vandværket. 35 deltog 
i cykelturen.

22. september havde kirken 90. års jubilæum, dette var 
arkivet også involveret i, da vi havde fået til opgave at for-
tælle om kirkens historie fra 1910 – 1929. Dagen blev fest-
ligholdt på Agerbæk Hotel.

Vi har også i år modtaget penge fra Skads Herreds 
Brandkasse, 3000 kr. til nyt inventar.

Vi har lige siden det tidlige efterår været plaget af me-
get regn, det resulterede i at der løb vand ind i skolens 
kælder, så vi måtte redde hvad reddes kunne, da alt vores 
materiale stod på gulvet. Det ser indtil videre ud til at vi 
har reddet det hele.

Vi venter nu med spænding på om vi i det nye år kan 
rykke ind i vores nye lokaler på skolen. Er vi så heldige, at 
det sker i år, er planen at vi sammen med indvielsen også 
fejrer arkivets 40-års jubilæum.

Arkivet har stadigvæk Fåborg Sogn og bogen Lokalhisto-
riske billeder fra Agerbæk land og by liggende på lager.

Til slut skal der lyde en stor tak til bestyrelsen for godt 
samarbejde, og til Leo for det store stykke arbejde du gør 
for arkivet som arkivleder.

Alslev Sognearkiv
Alslev Skole, Bredgade 39, Alslev, 6800 Varde.
Åbningstid: Mandag fra kl. 18.00 til kl. 20.00, onsdag fra 
kl. 09.30 til kl. 11.30. Desuden efter aftale pr. mail.
Kontaktperson: Søren Byskov. Tlf.: 41 82 60 06
E-mail: alslev.sognearkiv@gmail.com
Hjemmeside: http://www.alslevsognearkiv.dk
Facebookside: https://www.facebook.com/alslevsognearkiv

Ansager Lokalhistoriske Arkiv
Stationsvej 3, 6823 Ansager. Tlf.: 29926823
Åbningstid: Onsdag kl. 13.00-16.00 samt efter aftale med 
lederen
Leder: Ove Nørager-Nielsen, Rødsandvej 2, 6823 Ansager. 
Tlf.: 75297188
E-mail: mail@ansager-arkiv.dk
Hjemmeside: www.ansager-arkiv.dk

Vi har nok at lave på Ansager Lokalhistoriske Arkiv, så vi er 
glade for at have fået en medarbejder mere. Vi er nu 8, der 
arbejder med hvert sit område.

100 års fejringer
For 100 år siden var Ansager midt i en rivende udvikling. 
Det mærker vi på arkivet, hvor vi hjælper med at fremfin-
de materiale i vore gemmer til at markere jubilæer.

Ansager Turist fejrede i februar 100 år. Vognmandsfor-
retningen blev grundlagt da cykelsmed Kristian Rønberg 
Pedersen i 1919 købte en bil, som den gang fordoblede 
antallet af biler i byen. 

I april var det 100 år siden at Varde-Grindsted banen 
blev åbnet ved en højtidelighed. Et festtog blev for fuld 
damp sendt afsted fra Varde mod Grindsted. Gæsterne var 
placeret rundt om i de behagelige vogne. Deltagere fra 

Til Indhold
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Billum Lokalhistoriske Arkiv
Billum Station, Kastanjevej 6, 6852 Billum
Åbningstid: Tirsdag fra 19:00 til 21:00 
eller efter aftale
Leder: Leif Madsen, Æblevej 3, 6852 Billum. Tlf: 30486602
E-mail: arkiv@billum.dk

Blaabjerg Lokalhistoriske Arkiv
Sønder Allé 21, 6830 Nørre Nebel. Tlf.: 75287118
Åbningstid: Mandag kl. 8.30-11.30 og onsdag kl. 14.00-
17.00 samt efter aftale
Leder: Henning H. Christiansen, Markvænget 4 A, 6830 
Nr. Nebel. Tlf.: 75 28 22 74
E-mail: lhablaabjerg@godmail.dk
Hjemmeside: www.blaabjergarkiv.dk

Arkivet har haft et travlt år med 245 besøg på arkivet; 
heraf var 86 skoleelever, og til vores foredrag havde vi 40 
besøgende.

Vi har modtaget 260 mails og ca. 200 telefonsamtaler 
samt 36 indleveringer, hvoraf der har været 3 meget store 
indleveringer. Det er dejligt, at de fleste sogne afleverer til 
os og ikke bare smider væk.

Der kommer også stadig mange mails om hjælp til 
slægtssøgninger, og vi bliver også tit spurgt til oplysninger 
om gårde og huse.

Vi er blevet færdig med registrering af gårde og huse 
i Lunde sogn, og nu mangler vi at få taget nye fotos af 
gårde og huse. Det er vi begyndt på, men det tager tid, 
selvom vi havde god hjælp fra tre ældre mænd, der alle er 
født og har boet i Lunde Sogn.

Flytning af arkivet har vi brugt en del tid på, og der har 
været en del møder om dette. Vi har været med hele tiden 
og fået indflydelse på de lokaler vi får. Fordelen ved de nye 
lokaler er, at vi får mere plads samt en brandboks, og vi får 
egen lille kaffestue. Ulempen er, at vi bliver gemt lidt væk, 
og selvom vi får egen indgang, bliver der også indgang fra 
hoveddøren, undtagen når der er møde i de fælles møde-
lokaler. Men med god skiltning, håber vi, at vores gæster 
finder os. Det er endnu uvist, hvornår flytning sker, men 
tegninger er godkendt og sendt i udbud.

København var om morgenen ankommet i morgentogets 
sovevogn til Varde. 

Avisen skriver om togets møde med Ansager, at byen 
åbenbarer sig for de fremmede som en hel lille idyl: Åen, 
engene, vandmøllen, hvor Agersnap er født og kirken tro-
nende midt i det hele.

Guldkonfirmander
Vi var så heldige, at årets guldkonfirmander lagde vejen 
forbi arkivet. Det blev et nostalgisk møde med gamle bille-
der og film fra dengang de besøgende var børn og unge i 
Ansager. Veteranbussen fra Ansager Turist afhentede hele 
flokken, som skulle videre til Stemmeværkspladsen.

Arkivernes Dag
Igen i år har vi holdt arkivernes dag sammen med Skov-
lund Sognearkiv på Ansager Plejecenter. Som sidste år lod 
vi udstillingen vare en hel uge, især for at tilgodese bebo-
erne på stedet og deres familier. Ansager arkiv fokuserede 
i år på husene omkring Torvet og i Nørregade og deres 
beboere gennem tiderne.

Til dagligt scanner vi billeder ind og registrerer hvad vi 
har af materiale, så det kan findes på arkiv.dk. Det er et 
arbejder vi aldrig bliver færdige med.

Karsten Madsen

Ansager Turist i de tidlige år.

Til Indhold
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Vi har fået to nye pc’er af Veluxfonden, og dermed er vi 
godt dækket ind på den front.

Efter et travlt år på arkivet skal der lyde en tak til alle 
gode venner, der tænker på os, så vi kan bevare en del af 
vores fælles historie for fremtiden. Tak til områdets sogne-
foreninger, Varde Museum, og til vores konsulent Karen 
Jermin Nielsen for god hjælp til at fortælle Varde Kommu-
ne om vores behov og krav til indretning af de nye lokaler.

 Også en tak til alle personer og fonde, som har støttet 
arkivet.

 Vi er stadig 9 frivillige medarbejdere på arkivet - tak til 
dem alle for deres måde at være på!

Arkivets udflugt gik i år til Skjern Ådal, hvor vi fik en 
god fortælling om åens historie og derefter besøgte vi den 
Røde Kro, hvor vi fik fortalt om kroen og gårdens historie 
og sluttede med dejlig smørebrød på en god dag, som Lise 
og Sine havde tilrettelagt.
 
Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv
Kirkegade 3, 6840 Oksbøl. Tlf.: 75271548
Åbningstid: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9.00-11.00. 
Arkivet er lukket i juli samt jul, påske, pinse og øvrige 
helligdage.
Leder: Anni Skov Christensen, Bøgevej 3, 6840 Oksbøl. 
Tlf.: 30128836
E-mail: blaoks@turbopost.dk
Hjemmeside: www.blaavandshuk-arkiv.dk

Vi er i alt 10 medarbejdere på Blåvandshuk lokalhistoriske 
arkiv og vi har tilsammen lagt ca. 2800 timer i arkivarbej-
det i 2019. Vi har fået 413 mails, haft 150 besøg, fået 47 
indkomster, 10 skriftlige henvendelser og 24 telefonop-
ringninger.

Det forløbne års indkomster har i høj grad været præ-
get af, at Gert Ravn har ryddet op i sine samlinger, da hans 
syn efterhånden er for dårligt til, at han har glæde af det 
selv. Der forestår så et større arbejde med at få det lagt 
på plads, så vi kan få glæde af Gerts store lokalhistoriske 
samlerarbejde. 

Vi har i årets løb to gange modtaget digitale billedsam-
linger fra området fotograferet af pressefotograf John 
Randeris. De dækker årene 2008 til 2012.

Igen i år er der blevet arbejdet på et lille skrift udgivet 
af Lokalhistorisk forening. I år har det dækket skolerne 
Oksbøl (senere Blåvandshuk), Friskolen, Vrøgum og Børs-
mose. Det tager megen tid, at få samling på.

Kirsten og Ole er i det forløbne år begyndt at lægge 
billeder på Facebook, og det får de stor ros for fra lokal-
samfundet.

Tekniske problemer har fyldt i det forløbne år. Først fik 
arkivet mail på e-boks og den kunne vi ikke komme ind 
i. Det viste sig så, at det var for længe siden, at vi hav-
de brugt den, og at den skulle fornyes med jævne mel-
lemrum. Da vi så fik den fornyet, lå der post om at vo-
res CVR-nummer skulle fornyes. Vi skulle bare udfylde et 
skema, og det var let nok, men når vi ville sende det af, 
virkede det ikke, så det tog 3 dage før det gik igennem. Så 
har YouSee haft travlt med at lave forandringer, der betød 
at vores mail-program skulle sættes anderledes op, og der 
gik da ca. en uge før vi fandt ud af det, og fik hul til vores 
mailboks igen.

Udgivelse fra Blåvandshuk 

lokalhistorisk Forening.

Til Indhold

mailto:blaoks@turbopost.dk
http://www.blaavandshuk-arkiv.dk


BERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2019 45

Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv
Møllevej 1, Fåborg, 6818 Årre
Åbningstid: 1. tirsdag i hver måned kl. 14-16
Leder: Svend Haahr Kristensen
E-mail: faaborg-lokalarkiv@bbsyd.dk

Vi afholdt generalforsamling i Arkivet 21. februar 2019. 
I generalforsamlingen deltog ca. 35 personer. Marlene 
Schober fortalte om kroens historie.

30. marts fejrede vi Arkivets 40 års jubilæum. Vi var ca. 
40. Bestyrelserne fra arkiverne i det tidligere Helle Kom-
mune var, ud over arkivets medlemmer, inviteret.

Byfestugen: 11. maj var der sædvanen tro, åbent hus, 
med udstilling af gamle brudebilleder. 13. maj havde vi ar-
rangeret en tur til Rodebæk, hvor Erling Ditlevsen fortalte 
om bomben, der faldt i Rodebæk. Turen gik videre til Flad-
sø. Der var ca. 50 deltagere.

31. august havde vi udflugt for bestyrelse med ægte-
fæller samt hjælpere. Turen gik til Flygtningemuseet i Oks-
bøl og videre til Filsø. Vi havde ikke det bedste vejr, men 
havde en hyggelig eftermiddag. Vi sluttede af med lidt 
mad på Hotel Outrup.

Vi har afholdt 2 kurser i Arkibas sammen med Ager-
bæk Arkiv. Første gang var vi i Agerbæk, og sidste gang i 
Fåborg. Kurserne har været gratis, da det er muligt at få 
konsulenten ud og afholde et sådant kursus, blot vi er 8 
deltagere.

Der har i 2019 været afholdt LAN party et par gange i 
Fåborghus. I den forbindelse har vi opgraderet vores inter-
net forbindelse og reguleret tilbage igen. Fra august har 
vi kørt konstant på den opgraderede forbindelse, på op-
fordring fra Borgerforeningen, som nu betaler halvdelen 
af udgiften.

I 2019 søgte vi Velux Fonden om midler til brandsikre 
skabe og UV film til vinduerne. Vi fik midler til UV filtret. 
Dette skulle sikre, at de billeder og kort, som hænger i 
arkivet, ikke falmer.

Fra Skads Herreds Brandkasse har vi modtaget 3.000 kr.
Nytårsnat blev kirkegårdsdiget ødelagt, af ukendte ger-

ningsmænd. 

Pe ́  Smed har sponseret renovering af pool bordet og købt 
dartskive. Der er indvielse 7. marts kl. 10. I den forbindelse 
har husudvalget lavet lidt nye tiltag,

Medlemmer er status Quo.
Tak for støtten til vores medlemmer. Tak til arkivleder 

og den øvrige bestyrelse, for godt arbejde og samarbejde.
Anna Marie Østergaard

Horne Sognearkiv
Hornelund Plejecenter, Hornelund 27, 1. sal, Horne,  
6800 Varde
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl. 15.00-17.00 
eller efter aftale. Juli lukket.
Leder: Bente Jakobsen, Habrehøjvej 3. Horne, 6800 Varde. 
Tlf. 75 26 04 56 eller mobil 20 60 46 94
E-mail: bja1@stofanet.dk
Hjemmeside: www.hornesognearkiv.dk
Facebookside: www.facebook.com/HorneSognearkiv

Arkivet har modtaget 6 indleveringer i det forløbne år, 
lidt færre end tidligere, dog kunne vi med glæde sige tak 
for en indlevering fra Horne Idrætsforening. Vi har i flere 
år opfordret vores foreninger til at afleverede forenings-
protokoller og billeder m.m. Det er godt nok en vanskelig 
øvelse, da flere af vores foreninger synes disse arkivalier 
ligger bedst ved formanden. 

Karen Marie Biersted besøger her Abrahams Dam i Stundsig, Horne.

Til Indhold
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Årets gang på arkivet har lignet året før, dvs. vi har haft 
travlt, både med registreringer intern, men er også igen 
klar til registreringer til Arkibas.

I år havde vi besøg af to hold gl. konfirmander, ét hold 
Guldkonfirmander og en 55 års konfirmander. Både arki-
vet og konfirmander havde en fin dag.

Arkivets QR-kodeprojekt har nu 11 sognehistoriske 
steder at byde på, interessante steder synes vi, dog har 
vi mistet én QR-kodemarkering, som af uforklarlig grund 
er blevet fjernet. Ærgerlig at man ikke kan have sådanne 
markeringer i fred. Vores QR-kode cykel/bil-tur i maj sam- 
lede 65 interesserede borgere, i år besøgte vi 4 steder.  
Turen sluttede med kaffe og kage. Vores QR-kodetur i 
2020 bliver erstattet af en Byvandringstur i juni. Lige for at 
sætte kronen på værket med et besøg på vores QR-kode-
sted – Abrahams Dam, et sted som ligger næsten uberørt 
hen og danner en naturperle, Navnet stammer fra tateren 
Abraham Johansen der i 1800-tallet boede her (i en jord-
hulelignende bolig) med sin familie, og netop i år fik vi 
besøg af Abraham Johansens tiptipoldebarn. Karen Ma-
rie fra Ålsgårde i Nordsjælland var meget begejstret, men 
også berørt over at se stedet, men arkivet var også beæret 
over besøget, for det er jo sådanne oplevelser, der giver 
næring til det daglige arbejde på et sognearkiv.

Vores kirkegårdsvandring i samarbejde med Menig-
hedsrådet samlede ca. 50 personer og vi havde igen i år 
fundet nogle interessante gravsteder som vi besøgte. Med 
et efterfølgende PowerPoint fremvisning i kirken frem-
kaldte det flere gemte eller glemte historier om personer-
ne. Arrangementet sluttede med kaffe og kage, og ikke 
at forglemme, den gode snak som fulgte om personerne.

På Torvedagen i august havde vi som sædvanlig en 
stand, som var godt besøgt.

Sidst i okt. havde vi et fællesarrangement med Hor-
nelunds Venner, nr. 2 i rækken som vi kalder en ”Billedaf-
ten.” Her viser vi ca. 60 billeder på det store lærred fra en 
svunden tid. Formålet er at vi får en snak om billederne, 
men også at nogle af billederne kaster en god historie af 
sig, og så indeholder nogle af billederne også spørgsmål til 
manglende oplysninger, som arkivet så efterfølgende kan 

afslutte med de rigtige data. Her var 57 personer mødt op, 
lige det antal som lokalerne kan rumme.

Arkivet har i det forløbne år haft 22 åbningsdage hvor 
man kan komme og besøge os. Vi har i år også haft be-
søg af SVAs konsulent Karen Jermiin Nielsen, hvor vi fik en 
snak om arkivets daglige gang, og især om registrering til 
Arkibas. Et godt og udbytterigt møde.

I december mistede vi vores trofaste medarbejder Bør-
ge Andersen, som siden 2005 har været med i mange af 
arkivets aktiviteter. Det var således Børge der indførte 
Arkibas på arkivet, han var arkivets mand når det gjaldt 
slægtsforskning, og hans billedregistreringer var også om-
fattende. Børge vil blive savnet. Ære være hans minde.

Ud over de daglige opgaver har vi også i år registreret 
avisudklip, fotograferet de ny gravsten på Kirkegården, 
købt udstyr til overspilning af HVS-videobånd, så vi får en 
digital udgave af disse bånd. Desuden holder vi liv i vores 
hjemmeside www.hornesognearkiv.dk, arkivets Facebook 
profil @Horne Sognearkiv. og ISSUU Horne Sognearkiv, 
hvor vi nu har 63 publikationer.

For årsberetningen Leif Sønderskov, den sidste som ar-
kivleder, idet arkivet har fået Bente Jakobsen som ny ar-
kivleder. Dog er jeg stadig tilknyttet arkivet som medar-
bejder, som derudover har Eva Plauborg, Keld Jochumsen 
og Kurt Pallesen.

Janderup Lokalhistoriske Arkiv
Aktivitetshuset, Nybrovej 32, 6851 Janderup  
Tlf.: 21 96 31 30
Åbningstid: Mandage kl. 9.00 – 12.00, (undtagen i måne-
derne juli og august) og ellers efter aftale
Leder: Gregers Grau, Højen 4, 6851 Janderup  
Tlf.: 40460489.
E-mail: info@janderup-lokalarkiv.dk
Hjemmeside: www.janderup-lokalarkiv.dk

År 2019 har igen været et normalt år for arkivet.
Arkivet har i årets løb modtaget 9 afleveringer sidste 

år 21.
Arkivet har i vort lokale været besøgt af 20 personer, 2 

flere end sidste år.

Til Indhold
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Arkivet afholdt foredrag for gl. skoleelever på Eventyrgår-
den i august måned. Ca. 40 personer deltog.

Vi deltog ikke i “Arkivernes dag” i november måned, 
men laver i stedet dagene i forbindelse med udstillingen 
“Folk og Kultur” på Janderup skole. Det foregår hvert an-
det år, næste gang år 2020.

Vi får en del henvendelser via mail og svarer med skan-
nede billeder og henvisninger til sognebøgerne og med 
henvisning til relevante arkivalier, som kan findes på Jan-
derup Lokalhistoriske Arkivs sider i arkiv.dk. 

Vi har i 2019 haft 3906 besøgende på arkivets hjemme-
side. Det er ca. 300 færre end sidste år.

Vi har en stor restbeholdning af “Sognebøgerne” (JAN-
DERUP og BILLUM SOGNE, bind I-III). Bøgerne blev lavet 
og udgivet o. 1972. Ejendomsoplysningerne er lagt ud i 

ARKIV.DK, og vi søger at holde oplysningerne opdateret 
ved at tilføje det nyeste i arkivalierne via ARKIBAS 5. Vi 
gemmer oplysninger om dødsfald og relevante avisudklip i 
databaser på arkivet. Det nyeste vedr. personregistreringer 
har til dato ikke givet problemer for arkivet.

Vi er tre personer, der tilsammen bruger ca. 700 om året 
på arkivet.

Hvert år bliver årsberetningen og det reviderede regn-
skab lagt frem til efterretning på Janderup Lokal-
forenings ordinære generalforsamling. Det gøres for at 
synliggøre vort arbejde og tilknytning til sognet. Vi får et 
årligt kommunalt driftstilskud, så det bør have almen inte-
resse at vide, hvordan midlerne bruges.

Vi vil igen takke alle, der har vist arkivet interesse og 
ikke mindst Skads m. fl. Herreders Brandkasses fond, der 
igen i år donerede os. Husk vi er sognets hukommelse, og 
den er stor.

Gregers Grau

Næsbjerg Sognearkiv
Næsbjerg Skole, Troesmosevej 4, Næsbjerg, 6800 Varde
Åbningstid: 1. torsdag i hver måned i tidsrummet 14.00 - 
16.00. Eller efter aftale.
Leder: Christian Christensen, Møllebakken 1, Næsbjerg, 
6800 Varde. Tlf: 75267210
E-mail: naesbjergsognearkiv@hotmail.com
Hjemmeside: naesbjergsognearkiv.dk

På tur med arkivet i Janderup.

Ulvemosevej 10 ca. 1955. Næsbjerg Sognearkiv B6070.

Til Indhold
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Skovlund Sognearkiv
Solbakken 2B, Skovlund, 6823 Ansager
Åbningstid: Tirsdag kl. 14.00-17.00 og torsdag kl. 19.00-
21.00 samt efter aftale
Leder: Niels Winter Christensen, Bjælkager 8, Skovlund, 
6823 Ansager. Tlf.: 76980015
E-mail: skovlundsognearkiv@skylinemail.dk
Hjemmeside: www.skovlundsognearkiv.dk
Facebookside: www.facebook.com/skovlundsognearkiv

Thorstrup Sognearkiv
Omsorgscenteret Birgittegården, Falkevej 4, Sig,  
6800 Varde. Tlf.: 75264708
Åbningstid: Tirsdage og fredage kl. 9.30-12.00. Sidste  
tirsdag hver måned kl. 19.00-21.00 eller efter aftale
Leder: Hans Jørgen Gammelgård, Agnetevej 29, Sig,  
6800 Varde. Tlf.: 23956214
E-mail: tsarkiv@hotmail.com
Hjemmeside: www.sig.dk/content/sognearkivet

Igen et aktivt år på Thorstrup sognearkiv. Vi har nydtd at 
arbejde i de nyrenoverede lokaler, som vi orienterede om 
på sidste generalforsamling. I årets løb har vi modtaget to 
afleveringer, hvoraf den ene var en omfattende sag med 
mange arkivalier.

Vi er langt fremme med digitalisering af vores omfat-
tende billedmateriale, ca. 1900 fotos er scannet ind på Ar-
kibas og kan ses på arkiv.dk under Thorstrup Sognearkiv. 
Vi har været to mand på kursus i digitalisering af arkivalier, 
og er efterfølgende gået i gang med dette arbejde. 

Vi har også modtaget et ret stort materiale fra Thor-
strup Skole i 2019. Det skal vi i gang med at sortere og 
registrere. Bl.a. var der en lille spole med 8 mm smalfilm 
fra skolens indvielse i august 1960. Den har vi fået digita-
liseret. En lille stump på 2,5 minutter fra festdagen, hvor 
hele sognet deltog i stiveste puds.

Sognefilmen fra 1968-69 har vi også arbejdet med, og 
skal den have nogen værdi for fremtiden skal den digita-
liseres. Det er muligt at lægge speak og tekst ind på den 
gamle film, så personerne præsenteres, og adresser og 

placering oplyses. Det er teknisk muligt at opdatere den 
gamle film.

Vi har indhetet tilbud på opgaven og søgt finansiering 
via fonde. Peter Hansens fond har doneret 5.000 kr – tak 
for det – og Skads Herreds Brandkasse 3000 kr. Vi afventer 
svar fra endnu en fond inden vi sætter projektet til 20.000 
kr i gang. Den opdaterede sognefilm kan efterfølgende 
ses på arkiv.dk og Sig.dk.

Af fremtidige opgaver kan nævnes oprettelse af et di-
gitalt ejendomsarkiv over sognets huse og gårde. Vi er til-
knyttet 6 frivillige medarbejdere på Thorstrup Sognearkiv. 
Vores åbningstider kan ses på Sig.dk og i Sognebladet.

Afslutningsvis vil jeg opfordre til at man afleverer ar-
kivalier fra både private, foreninger og firmaer til sogne-
arkivet. Vi er klar til at modtage, og alle er velkomne på 
arkivet.

Hans Jørgen Gammelgård

Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv
Tistrupslund Områdecenter, Søndergade 38, 6862 Tistrup
Åbningstid: 1. tirsdag i hver måned kl. 14:00-17:00 (eller 
efter aftale med arkivlederen)
Leder: Svend Svendsen, Elmevej 10, 6862 Tistrup  
Tlf.: 75299280
E-mail: tistruparkiv@bbsyd.dk
Hjemmeside: tistruplokalarkiv.dk

Arkivet dækker Tistrup og Hodde sogne i Varde Kommu-
ne. Vi har i år fået 30 afleveringer. Bl.a. 13 byggesager 
fra Varde kommune og diverse dokumenter fra Vestjysk 
Kunstforening. En større samling dokumenter om cement-
støber Niels Anthonsen, Tistrup. Billeder af Assenbækvej 
6, af Hulvigvej 9, af Vejlevej 37 og af de nye messehagler 
i Tistrup kirke, og 306 gymnastikbilleder fra Tistrup 1985-
2011. Video af Tistruprevyen 1999. Vi siger mange tak til 
alle, der har givet os materialerne.

I årets løb har vi haft 94 besøg/henvendelser. Mange af 
de henvendelser, vi får, er en følge af besøg på arkiv.dk. 
Der har været 17641 visninger på arkiv.dk. Det har givet 
nogle henvendelse med rettelser og tilføjelser. Vores hjem-
meside har haft 22169 visninger.

Til Indhold
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På arkiv.dk har arkivet 4950 billeder og 1550 øvrige arki-
valier registreret. Næste år håber vi, at få mere gang i Fa-
cebook.

Vi har kun åbent 1 eftermiddag hver måned, men der 
kommer som sædvanligt meget få i besøgstiden. å. Til gen-
gæld kommer langt de fleste efter aftale på andre tids-
punkter. 

I maj var der som sidste år en 5. klasse fra Tistrup skole 
på besøg for at få noget viden om Tistrups historie

Arkivet har i det forløbne år igen været med på Var-
de Ådag i Hodde med en udstilling af diverse billeder fra 
Hodde-området. På udstillingsdagen var der mange, der 
henvendte sig og kikkede på billederne. 

Arkivernes dag gav ikke noget besøgstal. 
Arkivet har i billeder fulgt bygningen af den nye om-

fartsvej (Thyrasvej) syd for Tistrup. En stor del er lagt ud på 
arkiv.dk. De øvrige vil kunne ses på Arkivet.

Den 4. december 2019 døde en af arkivets medarbejder 
Børge Espensen, der har været med på arkivet siden 2006. 
Børge havde boet det meste af sit liv i Hodde og havde der-
for et indgående kendskab til Hodde og dets beboere. Det 
var noget vi på arkivet mærkede ofte, når der var tvivls-
spørgsmål om begivenheder m.m. i Hodde. Børge skrev til 
arkivet en beskrivelse af huse og ejendomme i Hodde, som 
kan læses på vores hjemmeside. Desuden lavede han en 
liste over døde, begravet på Hodde kirkegård, oplysninger 
som jeg har hvert fald haft stor glæde af. I 2002 ved Tistrup 
Boldklubs 100-års jubilæum skrev han boldklubbens histo-
rie, som også kan læses på arkivets hjemmeside. Børge vil 
blive savnet på arkivet af os alle.

Varde Lokalhistoriske Arkiv
Rådhuset, Torvet 7, 6800 Varde
Åbningstid: Mandag-fredag kl. 10-12
Leder: Karen Riisager
Tlf.: 75223774
E-mail: info@vardelokalhistoriskearkiv.dk
Hjemmeside: vardelokalhistoriskearkiv.dk

Personale
Vi er otte medarbejdere til vore otte arbejdspladser. Årets 
hovedindsats har været registrering af billeder, løbende 
registrering af modtagne arkivalier og en første gennem-
gang af Vestbanearkivet. Vi har haft besøg af arkivkonsu-
lenten for vejledning i at behandle en så stor arkivfond. 
Den er nu sorteret efter en systematik, som svarer til Vest-
banens egen emneinddeling.

Økonomi
Arkivets økonomi er ganske god lige nu. Vi har modtaget 
et større beløb fra støtteforeningen end vanligt, samt en 
sum fra Velux-fonden til fornyelse af EDB/nye skærme. Vi 
har leveret billeder til forskellige publikationer.

TiI samarbejde med Biblioteket har Ole Nørskov holdt 
foredrag i september for 46 tilhørere og i samarbejde med 
Sydbank i august for 31 deltagere. - I juli havde vi besøg 
af 115, der så vores udstilling om folkedans i forbindelse 
med folkedanserlandsstævnet i Varde. Vi har haft i alt 47 
til orientering og rundvisning på Arkivet i tre grupper hen 

Dukker i folkedanserdragter.

Fra Folkedanserforeningens udstilling i Varde Lokalhistoriske Arkivs 

forhal. 2019. Foto: Karen Riisager

Til Indhold

mailto:info@vardelokalhistoriskearkiv.dk
http://vardelokalhistoriskearkiv.dk


BERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2019 50

over året. Der har været en billedformiddag arrangeret af 
Arkivet på biblioteket med 46 deltagere i november. I juni 
deltog 44 i en byvandring med Ole Nørskov som guide.

Arkivteknik
I løbet af året har Arkivet modtaget 70 afleveringer. Der 
var enkelte større afleveringer: tusindvis af pressefotos fra 
John Randeris og René Hollmann, protokoller mv fra Lions 
Club og en del billeder fra forskellige.

Daglig drift
Det mangeårige projekt med genskanning af billeder, som 
har ligget i jpeg-filformat til tif-filer er kommet langt i 
årets løb og afsluttes nok i 2020.

Tal om arkivet:
Personale 4.020 timer årligt fordelt på 8 personer.
Samlingerne fylder mere end 600 hyldemeter, fordelt på 
2.405 arkivfonde, 1.489 arkivfaglige og lokalhistoriske bø-
ger, og godt 20.763 billeder – alt registreret og søgbart i 
arkiv.dk. Negativer på glasplader og filmstrimler fra loka-
le fotografer omfatter mere end 200.000 enheder, nogle 
registrerede, andre ordnet kronologisk efter optagelses-
dato.

Indretning otte arbejdspladser med edb - de fleste med 
scanner til brug for billedregistreringen. 4 arbejdspladser 
for besøgende.

Lokaler fire sammenhængende rum med ekspedition 
og arbejdspladser, billedopbevaring i arkivskabe og Arki-
vets bogsamling på reoler i stueetagen. Arkivalier og avi-
ser opbevares i kælderen i et rum på godt 200 m2 med 
tyverialarm, røgalarm, branddøre, affugter, samt sikring 
mod udsivning af vand fra rør. Dertil deler Arkivet avis-
opbevaringsplads med Biblioteket og har et avismagasin 
i Ølgod.

Besøgende. Der har været 605 personer på Arkivet med 
forespørgsler og til arrangementer, 578.795 har foretaget 
opslag i Varde Lokalhistoriske Arkivs del af arkiv.dk, 10.500 
har besøgt Arkivets hjemmeside med 113.000 sidevisnin-
ger, og der har været ca. 707 skriftlige og telefoniske hen-
vendelser til Arkivet.

Vester Starup Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Helle Plejehjem, Vinkelvej 2, 7200 Grindsted
Åbningstid: 1. tirsdag i måneden kl. 14.00-16.00
Kontaktperson: Niels Verner Jensen, Parallelvej 5,  
Tofterup, 7200 Grindsted. Tlf.: 61760503
E-mail: arkivstarup@gmail.com

I 2019 har lokalarkivet haft 5 bestyrelsesmøder. Møderne 
afholdes som regel i forbindelse med vores åbningstid tirs-
dag. De frivillige medarbejdere har også deltaget i besty-
relsesmøderne. Det er en rigtig god ordning, for de har 
stor erfaring med arkivarbejdet, som vi kan trække på. 
Der er som regel folk fra arkivet, som sidder og registrerer, 
hver mandag formiddag kl. 9 til 12. 

Sidst på året meddelte Ellen, at hun stopper som frivillig 
medarbejder efter 8 år, hvor hun har bidraget med virkelig 
mange arbejdstimer og stor viden om lokalhistorien. Tak 
for indsatsen, Ellen.

Medlemstallet er gået lidt ned fra 161 i 2018 til 154 
i 2019. Det skyldes især naturlig afgang, men vi oplever 
dog, at nye medlemmer registreres. Vi deles om arbejdet 
med at omdele girokort og fredag d. 10. maj kl. 15-17 var 
bestyrelsen tilstede i Brugsens Café, hvor nogle kom for 

V.  Starup Sogns Lokalarkiv på tur til Museumsgården Karensminde i 

Grindsted.

Til Indhold
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at få en snak eller forny medlemsskabet. Kontingentet er 
med til, at vi kan dække udgifter til kontorhold, kurser 
m.m. Ligeledes arrangerer vi hvert år en gratis udflugt for 
medlemmer. 17. juni gik turen til Museumsgården Karens-
minde i Grindsted, hvor 35 tilmeldte fik en god aften med 
fin fortælling og hyggeligt kaffebord.

Også i 2019 søgte vi Veluxfonden om penge til bl.a. 
computere og scanner. Lige før jul kom besked om bevil-
ling på 20.000 kr. 

SLA har en dygtig konsulent, Karen Jermiin Nielsen, 
som vi har haft på besøg i arkivet. Hun svarede på spørgs-
mål, kom med ideer og kunne bekræfte, at arbejdet bliver 
gjort rigtigt.

Repræsentanter fra arkivet har deltaget i deres årlige 
generalforsamling og kursus.

Til generalforsamlingen i 2019 var temaet for underhol-
dingen igen ”hvor blev de af”. Vi havde besøg af Dorthe 
og Christian samt 4 unge fra Morsbøl Kollegiet. De fortalte 
om arbejdet med at etablere opholdsstedet og udfordrin-
gerne, som de og de unge skal løse. Det gjorde de rigtig 
godt.

Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv
Kulturhuset, Vestergade 7, 6870 Ølgod, 6870 Ølgod  
Tlf.: 30 35 39 36
Åbningstid: Tirsdag kl. 14.00-17.00.
Leder: Lissi Møller Kristensen, Storegade 18, 1. sal,  
6870 Ølgod. Tlf.: 29 61 73 10
E-mail: arkivolgod@hotmail.com
Hjemmeside: www.olgodlokalarkiv.dk
Facebookside: www.facebook.com/olgodarkiv

Vi ser tilbage på 2019. Et år hvor jeg vil sige vi prøvede at 
finde vore ben igen. Fra september 2017 til august 2018 
afgik 3 af vore erfarne medarbejdere ved døden, hvorfor 
der var arbejdsopgaver der skulle udføres af andre eller 
tilsidesættes i perioder. 

Der er registreret 62 indkomster fra foreninger og pri-
vate. Der er tale om dokumenter og billeder af forskellig 
art, fra familier og foreninger. Blandet andet fra Ølgod 
skakklub, Ølgod Plantage, og fra Møller Bargisens private 

arkiver har vi modtaget materialer om slægtsforskning og 
mange håndbøger. 

Tak for alle indleveringer de er med til, at eftertiden får 
kendskab til fortiden. 

Ved udgangen af 2019 har arkivet omkring 9.000 regi-
streringer på www.arkibas.dk. 

Der er i årets løb foretaget ca. 1500 af disse registre-
ringer samtidigt med, at vi har serviceret besøgende, be-
svaret skriftlige og telefoniske henvendelser, samt været 
aktive på Facebook. 5 medarbejdere har været på kursus.

På arkivets hjemmeside www.olgodlokalarkiv.dk har 
der været 3.835 besøgende, på www.arkiv.dk antal visnin-
ger 43.985,og på Facebook www.facebook.com/olgodar-
kiv er der nu 378 følgere. Antallet af besøgende på hjem-
meside og www.arkiv.dk er faldende. Det kan sikkert ses i 
sammenhæng med, at hjemmeside, arkiv.dk og Facebook 
supplerer hinanden, samtidig med at www.arkiv.dk nu har 
været i luften nogle år, således det er det nye, der bliver 
lagt ud der søges på. 

Men via disse medier lykkes det at få navne på personer 
på mange billeder fra skoler, gymnastik og konfirmation. 
Det er godt, idet billeder først får rigtig værdi, når man 
ved hvilke personer tider eller steder billedet repræsente-
rer. I Ølgod Hallerne er der fortsat stillet plads til rådighed 
til billeder, hvilket også giver interesse både for arkivet og 
personer på billederne.

En stor tak til alle der hjælper os via de forskellige me-
dier og besøg på arkivet. 

Vi har fastholdt vor åbningstid til tirsdage kl. 14-17. 
Men der altid mulighed for at aftale tid for besøg uden 
for åbningstiden, og det anser vi for kundevenligt.

I løbet af året har der været ekstra åbent på Højskole-
dagen, ved EU-valget, Folketingsvalget, og hele dagen på 
Kulturdagenes ”Kulturmarked”. 

Den 27. marts stod Lokalarkivets personale for det prak-
tiske arrangement ved Arkivsamvirkets generalforsamling 
i Ølgod Kulturhus.

Bogen ”Historiske personer i Ølgod & Omegn” og ”Vi 
begyndte i hønsehuset” er fortsat til salg, sammen med 
Ølgod Filmen, der er optaget i 1968-1978. Bøger udgivet 
af Ølgod Museum/Ølgod Museumsforening har vi også.

Til Indhold
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Vi samarbejder med Ølgod Museumsforening, Ølgod Mu-
seum og Slægtshistorisk Forening om den årlige udstilling 
i Lindbergsalen på Kulturhuset, og er medudgiver af Mu-
seumsforeningens Årsskrift.

Den 4. oktober 2021 har lokalarkivet 100-års jubilæum, 
og vi tænker på at udgive en bog med emner fra arkivet, 
og det indledende arbejde er begyndt. Hvordan dagen 
ellers skal markeres er der ikke taget stilling til. 

Gode ideer og forslag til indlæg i bogen og markering 
af dagen modtages gerne. Der er søgt midler fra fonde 
til udgivelsen, og der er modtaget tilsagn, men der søges 
videre.

Hvad der sker omkring Kulturhuset, hører vi ikke noget 
til. Så hvad der sker i forhold til lokalarkivets lokaler må 
kun tiden vise. Lokalarkivet bliver gerne, hvor vi er.

Vi er 10 frivillige medarbejdere på arkivet, der alle gør 
et stort arbejde, men vi er meget bevidste om, at det er 
vigtigt, at nye medarbejdere kommer til og kan læres op. 
Så hvis du er interesseret i lokalhistorie, har erfaring med 
EDB og i det hele taget er nysgerrig omkring det lokale i 
fortid, nutid og fremtid, så hører vi gerne fra dig. Som ny 
medarbejder vil der blive tilbudt kurser i Arkivuddannelse, 
og Arkibas og IT.

Er du interesseret så kontakt os på arkivolgod@hotmail.
com eller tlf. 29 61 73 10.

Lissi Møller Kristensen

Øse Sognearkiv
Solhøjvej 1, Nordenskov, 6800 Varde
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 14.00-16.00 eller 
efter aftale med arkivlederen
Leder: Aage Meldgaard, Sønderskovvej 102, Nordenskov, 
6800 Varde. Tlf.: 75298212
E-mail: aage-meldgaard@mail.dk

Året 2019 har været et ret travlt år på arkivet. Vi har igen 
haft besøg af en skoleklasse, som gerne ville vide, hvad 
der findes på et arkiv. Der har været mange besøgende 
af gamle skoleelever, familier der havde besøg af børn og 
børnebørn og endelig har vi haft besøg af to foreninger, 
som havde lavet arrangementer med overskriften «Besøg 

på arkivet». Der var ca. 25 deltagere ved hvert besøg. Det 
er særlig vores udstilling ”Skolerne i Øse sogn gennem 100 
år”, som har den store interesse. Vi har deltaget i et jule-
marked, hvor vores stand havde mange besøgende. Vi har 
også haft mange henvendelser om udredning af slægts-
forhold. Vi har fået en større aflevering fra afdøde kunst-
ner Ellen Jenny Hansens bo. Hun havde samlet mange 
minder fra sin barndom og ungdom. Ligeledes fik i et par 
flotte akvareller, flere af dem skulle være Varde Museum. 
Årets tur gik til Silkeborgegnen. 60 deltog i turen. Vi er 
nu igang med at lave en beskrivelse (historie) om sognets 
førstelærere (degne) og skoleinspektører ved skolerne i 
sognet. Disse beskrivelser skal indgå som en del af skole-
udstillingen.

Årre arkiv 2018
Årre Skole, Skolegade 25, 6818 Årre
Åbningstid: Torsdag kl. 15.00-17.00 (dog kun første tors-
dag hver måned fra april-september) samt efter aftale.
Leder: Herman Hansen, Hegnsgårdvej 8B, 6818 Årre  
Tlf. 75 19 23 80 / 40 54 68 18
E-mail: aarrelokal@hotmail.com
Hjemmeside: www.aarrelokalhistorie.dk

Elever og lærer ved Hostrup skole, Øse sogn. 1920 – 21

Til Indhold
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Historisk Arkiv for Brørup og Omegn
Stadionvej 6, 6650 Brørup. Tlf.nr.: 75381670
Åbningstid: Torsdag 15.00 – 17.00
Leder: Ellen Sørensen Tlf.: 29791670
E-mail: broeruplokalarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.broerup-lokalhistorie.dk

Brørup Historiske Arkiv har i 2019 fået mange afleveringer. 
Det virker som om gruppen af seniorer er i færd med at 
skifte bolig – fra et stort hus til et mindre eller en lille lej-
lighed. Det glæder arkivet, at de husker os og kommer og 
afleverer billeder, telegrammer, kort og lignende.

Til arkivets generalforsamling i april var tidligere lærer 
på Ladelund og planteavlskonsulent Vagn Smed inviteret 
til at fortælle om Marshall-hjælpen. 

Forberedelserne til Genforenings-jubilæet har fyldt meget 
i arkivets arbejde. Arkiverådet i Vejen Kommune har væ-
ret involveret i et projekt med at lave en cykel- og bilru-
te langs den gamle grænse. Det har hovedsageligt været 
de arkiver, der grænser op til Kongeåen, der har arbejdet 
med projektet. Arkivrådet i Vejen Kommune har desuden 
arbejdet med at samle historier om forholdene i grænse-
området 1900 – 1920. Det var planen at bogen skulle have 
været udgivet i forsommeren 2020. Men ligesom mange 
andre arrangementer i forbindelse med Genforenings-ju-
bilæet, er projektet udsat indtil videre. 

Arkivet har også haft travlt med at finde historier til 
årsskriftet 2020. En del historier er næsten kommet af selv 
– efter henvendelse fra personer, som mente, at de havde 
noget at byde ind med – så er det ingen sag, at lave et 
årsskrift.

Bække-Veerst Lokalarkiv 
Vestergade 2, 6622 Bække 
Åbningstid: Tirsdag kl. 15.00 til 17.00 samt efter aftale 
Leder: Søren Frederiksen, Tværvej 10, 6622 Bække 
Tlf.: 75 38 97 06 
E-mail: fredensbo@profibermail.dk 
Hjemmeside: www.bricksite.com/lokalarkivet

Årets aktiviteter minder til forveksling om det foregående 
år. Det er jo ikke store udsving i det daglige registrerings-
arbejde og angående andre aktiviteter har vi efterhånden 
lagt os fast på et program med tre møder og udgivelse af 
årsskriftet GLIMT i december måned.

Det er 10 år siden, at foreningen Bække-Veerst Lokalar-
kiv blev stiftet. Det skete på den stiftende generalfor-
samling den 22. februar 2010, og det glæder os, at med-
lemstallet i den periode har været meget stabilt og svag 
stigende. Det er vigtig for os og arkivets økonomi, at vi har 
en solid medlemsskare i ryggen, og det dejligt, at når vi 
har et arrangement, så er der rigtig god opbakning og stor 
fremmøde. Det er altså kun foreningen som i 2020 fylder 
10 år. Arkivet blev startet i 1962, så vi udsætter festlighe-
derne til en anden god gang.

Vejen Kommune

Til Indhold
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I det forløbne år har vi som nævnt haft tre arrangementer. 
Det første var generalforsamlingen, som blev afholdt den 
25. februar 2019. Vi havde dengang lidt problemer med en 
foredragsholder, som faktisk havde lovet at deltage, men 
som så alligevel ikke rigtig kunne bestemme sig, hvoref-
ter han til sidst meldte fra. Til gengæld behøvede tidlige-
re landsholdsspiller Per Birkø Madsen, som vi i Bække nok 
bedst kender som Per ”Romart”, ikke lang betænknings-
tid. Han havde kort før udgivet sine erindringer i bogform 
og havde faktisk forarbejdet på plads. Det var en god af-
ten. Ca. 50 medlemmer deltog i mødet.

Den 17. juni afholdt vi den årlige byvandring, som var 
helt fantastisk. Turen gik ad den første del af Nørregade. 
Vejret var helt ideel, og ikke mindre end 90 mennesker 
deltog. Heldigvis havde vi sikret os, at vi kunne låne en 
bærbar højtaler med en rigtig god lyd. Jeg tror alle kunne 
høre, hvad der blev fortalt undervejs, og vi har efterføl-
gende fået mange positive tilbagemeldinger. Jeg tror by-
vandringer står i høj kurs blandt medlemmerne, så det vil 
vi prøve igen til sommer.

Det sidste arrangement var efterårets foredragsaften, 
som blev afholdt den 29. oktober 2019. Søren Jul Kristen-
sen, som er chefkonsulent ved Parasport Danmark i Viborg 
, fortalte om sine drenge- og ungdomsår i Bække og især 
om sit arbejde inden for parasportens verden, som han har 
beskæftiget sig med i over 30 år. Det var en rigtig god af-
ten med et spændende foredrag, men desværre også en 
aften, hvor teknikken ikke virkede 100 procent. Ca. 35 del-
tagere i mødet.

I følge vedtægterne er vor vigtigste opgaver indsamling 
og registrering af lokalhistoriske oplysninger i form af bil-
leder og dokumenter m.m., og derudover skal vi selvfølge-
lig også gøre de indsamlede oplysninger så tilgængelige, 
som det er muligt. 

I 2019 har vi modtaget og journaliseret 25 afleveringer 
fordelt på både arkivalier, billeder og avisudklip. Vi har 
i årets løb arkiveret og registreret 9 arkivfonde, 237 en-
keltbilleder, 32 billedserier og en masser avisudklip, som 
vi ikke har tal på, da det omfatter bl.a. indholdet af ca. 
25 udklipsmapper, hvilket i alt betyder at arkivets samlede 

antal registrerede arkivalier pr. 31.12. 2019 udgør 513 ar-
kivfonde, 5483 enkeltbilleder og 198 billedserier samt ca. 
1725 emner i form af avisudklip m.m.

Besøgende m.m.
I 2019 har 26 personer besøgt arkivet og ca. 170 har delta-
get i vore arrangementer. Vi har modtaget i alt 34 skrift-
lige henvendelser plus nogle telefoniske henvendelser. 
Langt de fleste henvendelser kommer fra slægtsforskere, 
men det er også nogen, som bare skal have afgjort et væd-
demål. Alle er velkommen. De mange billeder på arkiv.dk 
er meget populære. I årets løb har i alt 38.607 været inde 
på en af vore registreringer på arkiv.dk og langt de fleste 
ser på billeder. Vi får del henvendelser om fejl og mangler 
vedrørende billedtekst, hvilket jo er meget naturlig, da vi 
ikke kender alle de personer, som er på billederne. Vi kan 
kun opfordre jer til at henvende jer, hvis i finder sådanne 
mangler. Så kan vi få det rettet. Mange ønsker en kopi af 
en vore billeder, og det kan normalt også lade sig gøre. Tit 
får vi lidt til gengæld.

Julemarked
Vi deltog igen i Forsamlingshusets julemarked. Det var 
som sædvanlig en rigtig god dag med mange kontakter 
og diskussioner, som resulterede i en del nye medlemmer 
og solgte bøger og blade. Vi deltager igen næste gang, 
hvis der fortsat er julemarked. Dog kunne vi ønske os, at 
forsamlingshuset gjorde lidt mere for bekendtgøre dagen. 
Der er mange som har sagt, at de ikke anede der var ju-
lemarked i forsamlingshuset. Det er jo ikke alle, der er på 
facebook. 

Udgivelser
Nyhedsbrevet Arkiv-Nyt er udsendt to gange i det forløb-
ne år, og årsskriftet GLIMT udkom for 9. gang, og blev som 
sædvanlig blevet godt modtaget. Vi vil gerne have nogle 
input fra medlemmerne til kommende artikler. Det må jo 
være nogen, der har erindringer eller en succeshistorie, 
som burde fortælles. Tænk over det.

Til Indhold
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Gesten Sognearkiv
Gesten Børnecenter, Hovedgaden, 6621 Gesten
Åbningstid: 1. og 3. onsdag i måneden fra 15.00 - 17.00 
på skoledage eller efter aftale.
Leder: Bente Pedersen. Tlf.: 22 99 39 45
E-mail: gestensognearkiv@gmail.com

Gesten Sognearkiv har ved udgangen af 2019 eksisteret 
i halvandet år. 2018 var året hvor vi blev stiftet og fik de 
fysiske rammer for arkivet på plads. 

Vi fik også en rigtig god start med opbakning i form af 
medlemmer samt deltagelse til vores arrangementer.

Vi er nu begyndt at registrere de indkomne arkivalier, 
og her har vi haft god hjælp af arkivkonsulenten. Karen 
hjalp os i gang med at scanne samt registrere billeder. Vi 
har meget at lære, og derfor deltager vi i alle relevante 
kurser både hos SVA og SLA.

Vi havde åbent hus i arkivet i marts 2019, og her viste vi en 
dvd med optagelser fra Gesten fra 1950 ’erne. DVDen var 
lavet af Helle Lorentzen, og hun havde taget sekvenser fra 
den gamle film og lagt nutidsbilleder henover de gamle 
optagelse. 

Vi fik rettighederne til ”Gesten som stationsby” og 
fandt frem til et firma, som kunne kopiere den, så vi kun-
ne sætte den til salg. 

Vi deltog også i 2019 på Julemarked i Gesten Fritidscen-
ter. Her er der god lejlighed til at komme i kontakt med 
sognets beboere. Det er her, vi kan gøre opmærksom på, 
at sognet har fået et arkiv, skaffe medlemmer, få aftaler 
om at få eller låne arkivalier samt sælge vores lille film. 

I april måned havde vi vores første ordinære general-
forsamling. Vi var meget spændte på, hvor mange der vil-
le komme den aften. Der kom 70 personer, og heldigvis 
havde vi lånt skolens gymnastiksal og kunne hurtigt sætte 
flere stole op. Vi havde indbudt Hans Peter Bach til at for-
tælle om sin barndom og ungdom i Gesten. Han er en god 
fortæller, og mange kunne huske tiden, skolen, byen og 
mange af byens borgere, som blev omtalt.

I skrivende stund er vi ved at planlægge næste general-
forsamling. Vi har fået tilsagn fra en anden af byens tidli-
gere borgere, som vil komme og fortælle om sin opvækst 
mm.  

Da Danmark lige nu er ramt af Corona, er det usikkert 
hvornår og hvordan vi kan afvikle generalforsamling og 
foredrag. 

Lokalhistorisk Arkiv Holsted
Vestergade 17, 6670 Holsted. Tlf.: 75392010
Åbningstid: Onsdag kl. 14:00 - 18:00
Leder: Klaus Hansen. Tlf.: 50992423
E-mail: Holsted-Lokalarkiv@mail.dk
Hjemmeside: www.holstedlokalarkiv.dk
Facebookside: www.facebook.com/www.holstedlokalar-
kiv.dk

Nok et år er gået – et år, som har budt på lidt af hvert. Vi 
har som sædvanligt haft et travlt år på arkivet, hvor an-
tallet af henvendelser har været nogenlunde som sidste 

Forsiden til Gesten 

som Stationsby.

Til Indhold
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år, nemlig 138 i 2019 mod 141 i 2018. Alle øvrige henven-
delser har været enten ved personligt fremmøde, telefon 
eller via elektroniske medier.
Vores hjemmeside, som startede op i 2010, er ifølge vores 
underretninger (vi kan se det i statistikken) blevet kontak-
tet fra omverdenen. Vi har haft besøgende på hjemmesi-
den fra så fjerne lande som Kina, Ukraine og USA. Vi har 
forsøgt at opdatere hjemmesiden ca. hver anden måned. 
I 2019 har vi haft i alt 6.129 besøgende på hjemmesiden 
mod 6.021 i 2018. 

I midten af december 2014 kom vi på Facebook. Ved 
slutningen af 2019 har Arkivet 133 følgere på Facebook 
mod 110 i 2018.

Antallet af afleveringer er nogenlunde som sidste år, 
nemlig 52 registrerede afleveringer i 2019 mod 56 for 2018.

I lokalerne på 2. sal har vi også fået ophængt en del 
malerier, vi har modtaget i årenes løb, som vi ikke har haft 
plads til hidtil. Vi synes selv at det ser godt ud.

I december 2012, blev vores lokale ”Sørensen-bande” 
sendt ned for at tømme Den Danske Bank i Holsted. Ban-
ken lukkede sin filial her, og vi kontaktede banken for at 
høre, om vi eventuelt kunne få et par billeder af en lokal 
kunstner, som vi gerne ville have til samlingen.

Vi fik mere end det. Det blev aftalt at vi kunne få en 
stor del af deres arkivalier tilbage fra 1868, hvor Holsted 
Sparekasse blev stiftet. Det blev til en hel trailer fuld, som 
vi skal have sorteret og arkiveret. Nogle friske drenge 
hjalp med at få alt materialet båret op i huset.

Denne aflevering har vi arbejdet med i hele 2019 også, 
og er ikke færdig med den endnu. Tidshorisonten for fær-
diggørelsen er desværre stadig ukendt.

Vi har fået en meget stor aflevering i oktober 2017, 
nemlig landinspektør P. Schouenborgs samlede arbejder 
(udstykningssager) gennem hans tid som landinspektør. 
Det er vi ved at gennemgå, men der er i alt 6 store flytte-
kasser, så det vil nok tage lidt tid. 

Alle udstykningssager i Føvling og Holsted sogne, vo-
res område, er færdige og der er oprettet arkivfonde på 
de ejendomme, vi ikke havde materiale på i forvejen. Der 
mangler endnu at blive gennemgået udstykningssager 
uden for vores område. Vi agter ikke at videresende dis-

se, da der er tale om landinspektørens samlede værker fra 
1884 og frem til hans ophør med virksomhed. Vi er blevet 
færdige med afleveringen i 2019.

Året 2019 
Året startede med at vi fik at vide at vi skulle flytte, 

fordi huset vi bor i, skulle rives ned og man regnede med 
at det skulle ske i januar 2020.

Vi blev indkaldt til mange møder med Vejen Kommune 
om de nye lokaler [Beretningen er forkortet].

Året er arbejdsmæssigt mest gået med at registrere 
billeder på ARKIBAS. I 2019 har der været 7 arkivmedar-
bejdere, der har været her på arkivet hver onsdag, arkivets 
åbningsdag. 

Lokalarkivets arbejdsgruppe har – i året der er gået – 
kun afholdt 4 møder, som er afholdt den første onsdag i 
månederne februar, marts, september og november, idet 
vi var nødt til at aflyse møderne i januar, oktober og de-
cember, på grund af mange afbud. Derudover har vi af-
holdt møde 3.april 2019, som var sæsonafslutning. 

Vi deltog den 02.10.2019 i arkivrådets møde i Vejen, 
hvor der også var udveksling af arkivalier mellem arkiver-
ne. Da Lokalhistorisk Arkiv Holsted er museumstilknyttet 
(Det statsanerkendte Museum på Sønderskov), kan arki-
vet ikke deltage i det økonomiske samarbejde i arkivrådet, 
men kun i det faglige samarbejde.

I december 2019 udkom bogen ”Stenderup gårde og 
ejendomme 1733 – 2012” på arkivets forlag ”Lokalhisto-
risk Forlag af 1984”. Bogen har været mange år undervejs, 
delvis fordi én af forfatterne, Hans Peder Hansen, døde 
under tilblivelsen. Derefter tog den anden forfatter, Jens 
Juhl Pedersen, fat alene. Det er et kæmpe arbejde, der er 
lagt for dagen og det er en fantastisk smuk bog på 407 
sider og i A4-format, der er kommet ud af det. En speciel 
stor tak og tillykke skal lyde til Jens Juhl Pedersen for det 
store arbejde han har lagt i bogen. 

Vi blev enige om at afholde en reception i anledning 
af bogens udgivelse og den blev afholdt lokalt i Stende-
rup Forsamlingshus, som vi havde fået stillet gratis til rå-
dighed. Vi skulle selvfølgelig betale for forplejningen og 
betjeningen.

Til Indhold
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Lasse Ilskov kom og fik en rundvisning med Klaus Hansen 
på arkivet og en snak om vores forestående flytning, mens 
der blev optaget. 

Da rundvisningen var færdig, interviewede Lasse Ilskov 
Arne Sørensen.

Lasse Ilskov kunne ikke sige hvornår udsendelsen blev 
sendt men den ville blive sendt på DR og TV2´s tegnsprog-
skanal i tidsrum, hvor de store stationer ikke brugte kana-
len. I Holsted er det normalt kanal 79.

Da Lasse Ilskov skulle gå, blev vi enige om at han kunne 
komme igen og lave en opfølgning, når vi var flyttet til 
Højmarksvej 20.

Lidt mere statistik

Lokalarkivet har igennem alle årene ført statistik over de 
afleverede arkivalier.
Vi har arkivalierne delt op i:
• Personsager (20-sager, herunder 21-sager) (arkivfonds-

sager)
• Topografi (30-sager, herunder 31-sager) (arkivfondssa-

ger)
• Øvrige (10-sager, herunder 11-sager) (arkivfondssager)
• Billedregistrering (omfatter alene billeder af ejendom-

me)
• K T P (kort, tegninger og plancher)

Receptionen blev derfor afholdt i Stenderup forsamlings-
hus lørdag den 14.12.2019 kl. 10:00 – 12:00.

Der kom omkring 200 personer til receptionen til kaffe 
og rundstykker. Jens Juhl Pedersen fortalte om tilblivelsen 
af bogen og kom også med nogle historier som også er i 
bogen.

Der kom mange flere end vi havde regnet med.
Bogens oplag var i alt 98, hvoraf Jens Juhl Pedersen al-

lerede havde fået bestillinger på en del. Resten blev solgt 
ved receptionen i løbet af 1 time – ufatteligt at det gik så 
stærkt.

Bogudgivelsen er også blevet behandlet i ”JydskeVest-
kysten” og et par dage efter, gik der et rygte om, at vi 
havde fundet en kasse bøger mere, med det resultat at 
der den 18.12.2019 blev run på arkivet for at få fat i en 
bog. Rygtet holdt ikke helt vand, men vi skrev bestillinger 
op på bogen og vi bestilte et nyt oplag, som først kommer 
i januar 2020.

TV-optagelse
Primo/medio blev arkivets talsmand, Arne Sørensen, kon-
taktet af en Lasse, der repræsenterede en lokal-tv-kanal 
”Canal 6000 Kolding”, fordi han gerne ville lave et tv-in-
terview på lokalarkivet omkring steder man ikke vidste så 
meget om. Arne henviste til, at han måtte spørge arkivle-
deren, Klaus Hansen. 

Lasse Ilskov ringede så til Klaus Hansen den 18.12.2019 
og vi aftalte at han kunne komme kl. 15:00 – i øvrigt arki-
vets sidste åbningsdag, før et nyt årti begynder.

 10-sager 20-sager 30-sager Billeder KTP I alt

Beholdning pr 31.12.2018 18.293 9.329 4.029 2.731 325 34.707
Årets tilgang 169 153 61 24 6 413
Beholdning pr 31.12.2018 18.462 9.482 4.090 2.755 331 35.120
Arkivfondssager pr ult. 2018 809 2.277 856   3.942

Til Indhold
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Arkivets samlinger omfatter nu 35.120 akter fordelt på 
3.942 arkivfondssager, 2.755 billeder af ejendomme og 331 
kort. En tilgang på 21 arkivfondssager i 2019.

Herudover har vi registreret følgende:
• 25 videoer i VHS-format (1 tilgang i 2019)
• 11 film (ingen tilgang i 2019)
• 52 lydbånd (kassettebånd) (ingen tilgang i 2019) De 52 

er lagt på CD i 2010-16.
• 61 CD-rom (ingen tilgang i 2019).
• 29 DVD (1 tilgang i 2019)
• Vores udklipssamling, hvorpå der ikke føres statistik.

Derudover har vi modtaget 2 bøger til arkivets bibliotek

Afslutning
2019 har – som tidligere år – været et travlt år, og vi ser 
frem til et lige så aktivt år i 2020, om end det vil være 
noget atypisk på grund af den forstående flytning til Høj-
markvej 20 i løbet af sommeren 2020.

Da vi hvert år modtager en del afleveringer, og også 
forholdsvis store afleveringer, synes vi, det viser, at arki-
vet er godt forankret i lokalsamfundet. Det er vi særdeles 
glade for, idet vi jo bevarer for eftertiden – ja arbejder for 
”evigheden”.

Endelig må det absolut nævnes, at arbejdet i lokalar-
kivet slet ikke kunne lade sig gøre uden at have en flok 
af gode entusiastiske hjælpere, hvad vi heldigvis har i lo-
kalarkivets arbejdsgruppe. 

Tak til alle for et godt stykke arbejde i 2019 og håb om 
et ligeså godt 2020.

Klaus Hansen

Hovborg Lokalarkiv
Lindevej 5, 6682 Hovborg
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag kl. 14.00 - 16.00
Leder: Henry Pedersen, Sandagervej 5, 6682 Hovborg  
Tlf.: 28968345
E-mail: hovborglokalarkiv@gmail.com
Hjemmeside: hovborglokalarkiv.dk

Lindknud lokalhistorisk forening
Faurskovvej 8, Lindknud, 6650 Brørup
Åbningstid: Hver tirsdag kl. 09 - 12 og den sidste torsdag i 
måneden kl. 14 -17
Leder: Andreas Bruun, Knudsmindevej 20, 6650 Brørup. 
Tlf.: 61540401
E-mail: historie@lindknud.net
Hjemmeside: www.Lindknud.infoland

I Lindknud findes et månedsblad, hvor alt hvad der foregår 
i lokaliteten i foreningerne, kirken, skolen m.v. bliver an-
nonceret. Lokalbladet hedder det.

I lokalhistorisk forening har vi i det forløbne år blandt 
andet haft billeder af og historier om byens kunstmaler 
Svend Nielsen.

Foreningen udgiver et årsskrift sammen med Historisk 
Arkiv i Brørup. Skriftet var præget af 75 året for Danmarks 
Befrielse fra den tyske besættelse blandt andet. 

Foreningen havde arrangeret en byvandring i august. 
Turen gik til Høllund Søgård Dalgas s ejendom og planta-
ge. Vi fik vist frem og fortalt af nuværende ejer.

Vi deltog i et julemarked i huset hvor vi bor, det tidli-
gere alderdomshjem Bøgevang. Der deltager vi år efter år 
bl.a. med en tipskupon med 10 spørgsmål om historiske 
emner.

Museet på Sønderskov søgte oplysninger om en sten-
samling, som skulle stamme fra Lindknud. Et detektivar-
bejde viste, at en borger i Lindknud Ejner Grejsen, havde 
haft interessen og efterlod sig en anseelig samling af fund 
fra egnen. Ved sin død var samlingen blevet afleveret på 
museet uden indkomstjournal. Samlingens fineste fund er 
en økse fremstillet af en flint, som kun findes på Helgo-
land. Hvordan er den økse kommet til Lindknud?

Vi får løbende henvendelser fra folk der via arkiv.dk sø-
ger yderligere oplysninger om sager vi har arkiveret.

Foreningen har deltaget i Vejen komunes arkivråds to 
halvårlige møder. Vi har endvidere haft god hjælp af arkiv-
konsulent Karin Jermiin.

Som ovenfor nævnt er vi blevet gjort opmærksom på 
Svend Nielsen, han blev kaldt Svend Kunstmaler. Han boe-
de og levede i Lindknud fra 1916 til 1984.

Til Indhold
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Han malede adskillige gårde på egnen og også billeder 
med andre motiver.

Vi vil arrangere en udstilling i august 2000. Vi kender ca 
35 malerier fra hans hånd og vi ved hvor de befinder sig.

Vi er selvfølgelig i gang med registrering af vore sager, 
- det går langsomt men sikkert fremad. Der bliver afleveret 
gode arkivalier til arkivet hen over året. Der arbejdes hver 
tirsdag formiddag af tre til fire gode folk. Én af flokken 
har vi købt udstyr til, hvorefter nogle ældre folk i lokalite-
ten besøges for at optage historie/fortælling.

Meget af foreningens energi går iøvrigt med formid-
ling af historie.

Vejen
Vejen Lokalhistoriske Arkiv Østergade 2, 6600 Vejen. 
Åbningstid: Mandag kl. 10.00-18.00 og tirsdag kl. 9.00- 
13.00 
Leder: P.t. ingen leder
E-mail: vejenarkiv@sonderskov.dk

Aastrup Sognearkiv
Borgergade 121, 6752 Glejbjerg. 
Åbningstid: Åbent efter aftale med Kirsten Nygaard. 
Leder: Birthe Cramon, Ryttervænget 7, 6752 Glejbjerg
E-mail: aastrupsognearkiv@gmail.com

Til Indhold
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