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Ved årsskiftet 2019/2020 tegnede alt til, at det nye år vil-
le blive endnu et travlt år for arkiverne i det sydvestjyske 
område. Digitaliseringen er inde i en rivende udvikling, 
der er interesse for uddannelse og opdatering af tekniske 
udstyr, som ikke mindst mulighederne for støtte fra VELUX  
FONDEN via SLA har været med til at fremme. Lokalarki-
verne er virkelig under forandring og med på tidens digi-
tale bølge.

Det var da også i det lys og den ånd, SVA holdt sit års-
møde og generalforsamling i Billund den 26. februar med 
Billund Lokalarkiv som vært. Som sædvanlig var fremmø-
det stort og blev indledt med generalforsamling, der blev 
holdt i salen i Billund Centret. Efter generalforsamlingen 
var der spisning i Billund Centrets cafeteria med gule ærter 
på menuen, som har været den traditionelle menu i efter-
hånden mange år. Aftenen blev rundet af med et foredrag 
af Tine Froberg Mortensen, som er arkivar/records mana-
ger ved LEGO. Hun førte årsmødedeltagerne i, hvad man 
laver i et stort og aktivt firmaarkiv som LEGOs.

Umiddelbart efter generalforsamlingen mødtes besty-
relsen for at konstituere sig. Nyvalg havde fundet sted, for-
di Linda Nielsen fra Billund-arkivet havde ønsket at udtræ-
de af bestyrelsen, og dermed stod SVA uden kasserer. For 
at kunne komme i gang med alt det formelle i forlængelse 
af kassererskiftet blev bestyrelsen konstitueret uændret 
med Jørgen Dieckmann Rasmussen fra Esbjerg Byhistoriske 
Arkiv som formand og Linda Vesterbæk fra Nordby Sog-
nearkiv som næstformand. Nyvalgte Ragna Weidinger fra  
Farup Sognearkiv accepterede posten som kasserer, og 
Anni Skov Christensen fra Blåvandshuk Lokalhistoriske  

Beretningerne for 2020 kan ved udgivelsen ikke forventes at være godkendt i de relevante sammenhænge på grund af corona-restriktioner

Arkiv og Nanna Iversen fra Historisk Arkiv for Brørup og 
Omegn fik poster i uddannelses- og aktivitetsudvalget.

I lyset af hvad der efterfølgende skete, var det heldigt, 
at konstitueringen var blevet bragt på plads i forlængelse 
af generalforsamlingen. Ingen vidste i slutningen af febru-
ar, at corona snart ville banke på Danmarks dør, eller at 
landet som helhed ville blive lukket onsdag den 11. marts 
om aftenen med virkning fra dagen efter med 14 dages 
gyldighed i første omgang og senere forlænget adskillige 
gange. Nedlukningen kom til at vare længere, og restrik-
tionerne blev flere, end de fleste nok umiddelbart forestil-
lede sig. Også arkiverne blev ramt, lukket og arkivdriften 
flyttet hjem til privatadresser, for så vidt det var muligt.

SVA måtte aflyse planlagte aktiviteter, så kursus- og mø-
deaktivitet gik i stå. Rådet fra SLA lød endvidere til mange 
af arkivernes medarbejdere at holde sig hjemme og væk, 
for ældre var den mest udsatte del af befolkningen. 

Coronaen førte også andre ting med sig. Arkivkonsulent 
Karen Jermiin Nielsen, som havde været arkivkonsulent 
siden 2016, valgte at søge nye udfordringer fra den 1. 
august 2020. I sine forholdsvis få år i SVA har hun gjort 
en stor indsats for at hjælpe arkiverne m.h.t. uddannelse, 
tekniske løsninger og indføring i ny lovgivning som f.eks. 
GDPR, som satte en ny dagsorden i arkivverdenen fra den 
18. maj 2018. I den forbindelse stod hun for et meget vel-
besøgt arrangement i Helle-hallen, hvor over 100 arkivfolk 
deltog, om den nye hverdag i arkiverne efter GDPR-be-
stemmelsernes ikrafttræden. Hun fik også bevillinger fra 
VELUX FONDEN til gennemførelse af SVA-gratis-kurser til 
pensionister, der er aktive i lokalarkivverdenen, og til kur-

Bestyrelsens beretning

v. Jørgen Dieckmann Rasmussen

Fra Lokalarkivernes arbejdsmark 2020  
Sydvestjyske Arkiver (SVA)

Til Indhold
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ser, der kunne afholdes i det enkelte arkiv for alle arkivets 
medarbejdere i hjemlige omgivelser og med konkrete, 
lokale udfordringer – »madpakkekurser« blev vist den al-
mindelige betegnelse for dem. Desuden bistod hun flere 
arkiver i at søge om tilskud til nyt IT-udstyr eller inventar. 
Som arkivkonsulent havde hun således mange forskellige 
gryder at røre i.

Med et aflyst program og den massive corona-nedluk-
ning havde SVAs bestyrelse svært ved at finde et tidspunkt, 
hvor vi kunne sige Karen Jermiin Nielsen tak for hendes 
indsats. Forbud mod indendørs forsamlinger kom i vejen, 
men ved et bestyrelsesmøde fik hun overrakt et gavekort 
som tak for indsatsen med håb om, at medlemsarkiverne 
senere får lejlighed til at hilse af med hende og takke for 
hjælpen. 

Den ledige arkivkonsulentstilling blev opslået ledig til 
besættelse fra 1. september eller snarest derefter, og den 
blev kombineret med stillingen som leder af Ribe Byhisto-
riske Arkiv. Der var over 40 ansøgere til stillingen, og ved 
ansættelsessamtalerne var SVA repræsenteret ved næst-

formanden Linda Vesterbæk. Ansat blev Mette Guldberg, 
som har arbejdet på både arkiver og museer i det vestjyske 
område og derfor har rigtig megen nyttig viden med i ba-
gagen. På grund af andre gøremål kunne Mette Guldberg 
først tiltræde den 1. oktober, men hun kom godt i gang 
med arbejdet i sidste kvartal af 2020. Ud over at deltage 
i et bestyrelsesmøde nåede hun blandt andet at ansøge 
VELUX FONDEN om kursusstøtte i 2021 og dermed lave 
et kursusprogram for næste år. Det blev ansøgt – og er 
bevilget i 2021 som ”kickstart” oven på coronaen, og det 
bliver der uden tvivl brug for. Det blev også til deltagel-
se i et SVA-bestyrelsesmøde, hvor blandt andet tidspunkt 
for årsmøde 2021 blev drøftet og dato(er) for afholdelse 
udvalgt. Men – den 17. december havde coronaen atter 
fået så megen overhånd, at Danmark lukkede ned igen. 14 
dage senere var det nytår – uden udsigt til snarlig ændring 
og dermed indvarsling af kursusaktiviteter eller årsmøde/
generalforsamling. Denne beretning er derfor kun god-
kendt af bestyrelsen og ikke af generalforsamlingen, der 
forventes afholdt den 8. september.

Bypylon ved Kjersing Ringvej 

i Esbjerg, der bringer info om 

forholdsregler under COVID-19 

epidemien. Foto: Torben Meyer. 

EBA Q25517-041-1558

Til Indhold
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”Året begyndte helt normalt, men så…”. Omtrent sådan 
indledes mange af årsberetningerne fra arkiverne i år. Al-
drig før har arbejdet på arkiverne været så udfordret, og 
aldrig før er arbejdet blevet sat så grundigt i stå. Heldig-
vis har rigtig mange bevaret gå-på-modet, gejsten og for-
ventningen om, at der igen kan komme gang i arkivernes 
arbejde. 

Inden landet blev corona-lukket i begyndelsen af marts, 
nåede SVA at holde et par kurser i Arkibas, og i ugerne om-
kring 1. februar blev der afholdt modul 1 i arkivlederud-
dannelsen i Helle Hallen over to dage. Under corona-ned-
lukningen fik arkivkonsulent Karen Jermiin Nielsen nyt job 
som udviklingskonsulent i Kultur & projekt i Esbjerg Kom-
mune, og konsulentstillingen stod ledig fra udgangen af 
juli og frem til 1. oktober, hvor denne beretnings forfatter 
tiltrådte. Skønt Karen havde travlt med sit nye job, fik jeg 
fra begyndelsen rigtig god hjælp af hende til at sætte mig 
ind i opgaverne, og jeg har stadig glæde af, at hun altid 
beredvilligt hjælper, når jeg har spørgsmål. Det skal hun 
have stor tak for. Tak også til bestyrelsen for den tillid, I 
har vist mig ved at ansætte mig, og for godt samarbejde 
fra første dag. 

I de første måneder havde jeg meget begrænset kon-
takt til arkiverne, og først i november kunne jeg forsigtigt 
begynde at mødes med de arkiver, der havde bedt om et 
besøg. Det skete under de påkrævede sikkerhedsforan-
staltninger, og nogle møder måtte aflyses igen, når arki-
verne lå i tilknytning til plejehjem eller andre steder, hvor 
sårbare personer færdes eller bor. Det var en fornøjelse 
endeligt at møde arkivmedarbejdere i levende live, og 
det gav en forsmag på det spændende arbejde, der ligger 
fremover. I alt blev det til besøg på fire arkiver, inden lan-
det lukkede igen lige før jul. 

Indtil nu er jeg imponeret over det, jeg har mødt. De 
velordnede arkiver, de vedholdende, engagerede og vi-
debegærlige medarbejdere og den rolle, arkiverne spiller 
som en kulturel ressource i deres respektive lokalsamfund. 

Ikke mindst er jeg imponeret over den måde, arkiverne har 
taget Arkibas i anvendelse på og sikret, at alle arkivernes 
materiale er tilgængeligt på en og samme hjemmeside, ar-
kiv.dk. Det er bestemt ikke nogen selvfølgelighed, at man 
har et velfungerende registreringssystem, og slet ikke på 
et område, der næsten udelukkende bygger på frivillig-
hed. Med et moderne begreb er der tale om crowdsour-
cing: ”Når ganske almindelige mennesker mødes – ofte i 
cyberspace – for at deles om en stor kollektiv opgave – til 
fælles gavn og glæde”. Arkivernes registrering i Arkibas 
må siges at være crowdsourcing, når det er bedst. 

Man mærker, at arkiverne er værdsat af deres lokalsam-
fund, og heldigvis er de også værdsat af deres kommuner. 
Til et møde på et arkiv, hvori også kommunens folk deltog, 
udtalte en kommunal chef, at han syntes, at kommunen 
fik meget ud af de penge, den gav til lokalarkiverne. Det 
er en udtalelse, det viser, at den enorme frivillige indsats, 
der ydes på arkiverne, også bliver bemærket, og det er 
værd at holde i erindring, at det er et arbejde af stor sam-
fundsmæssig værdi, der udføres på lokalarkiverne.

Der er mange udfordringer for arkiverne, som hver især 
udgør en lille virksomhed med alt, hvad dertil hører af lo-
kaler, materiel, drift, personale, brugere, kommunikation, 
økonomi og meget mere. Foreløbig har jeg kun stiftet be-
kendtskab med en lille flig af de spørgsmål, der vil melde 
sig i tiden fremover. Det har blandt andet handlet om de 
udfordringer, et arkiv står over for, når det af den ene el-
ler den anden grund skal have ny leder. Her er der mange 
spørgsmål, der melder sig: Hvad er lederens opgaver, hvor-
dan finder man den rette person, der har både tid og lyst 
til at påtage sig opgaven, og hvordan skal opgaven løses? 
Der er mange måder at drive et arkiv på, og nogle gange 
er det nødvendigt at ændre i både prioritering og forde-
ling af opgaverne, når en ny leder sætter sig i stolen.

Flere arkiver har oplevet at flytte eller at stå over for 
at skulle flytte. Det er et stort arbejde at flytte et arkiv, 
og der følger mange bekymringer med: Får vi nu de rette 

Konsulentens beretning 

v. Mette Guldberg

Til Indhold
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lokaler, får vi det rette udstyr, er det den rigtige placering, 
og hvordan klarer vi flytningen rent fysisk? Nogle steder 
har man haft problemer med at bibeholde egnede lokaler, 
andre steder har man oplevet, at der var lydhørhed for 
arkivets ønsker. Der er heldigvis eksempler på, at besværet 
med at flytte et arkiv langt er blev opvejet af de nye, gode 
forhold, arkivet fik. Det kan i højeste grad betale sig at 
være med under planlægningen af de nye lokaler, hvis der 
er mulighed for det. I må meget gerne inddrage konsu-
lenten så tidligt i processen som muligt. Konsulenten sam-

ler på alle erfaringer, gode som dårlige, så de kan blive til 
gavn og glæde for alle arkiver, der står over for at skulle 
flytte. 

Både når det gælder sager som ovennævnte, og når det 
gælder andre udfordringer, må I ikke tøve med at hen-
vende jer. Intet spørgsmål er for lille, intet spørgsmål for 
stort – og hvis det endelig skulle være for stort, finder vi de 
rette folk til at hjælpe. Konsulenten er til for jer. Jeg glæ-
der mig til samarbejdet og til at lære jer og jeres arkiver 
nærmere at kende. 

En af årets opgaver for Grimstrup 

Sognearkiv var at opmale ”Russer-

stenen” opstillet til minde om to 

russiske krigsfanger, der skjulte sig 

for tyskerne under 2. Verdenskrig.

Til Indhold
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i Filskov”. Derudover har et par stykker været på kursus i 
Vorbasse, og en har været på kursus i Vejle. Det har været 
et år med mange begrænsninger, da arkivet er i Viadukt-
hallen, som har været lukket ned meget af året. 4. maj-ar-
rangementet ved mindestenen for nedskudte flyvere blev 
aflyst. Begrænsningerne har også betydet, at vores årlige 
arrangement med udstilling og åbent arkiv i forbindelse 
med byfesten blev aflyst i 2020, og i 2021 bliver der heller 
ingenting. På grund af regeringens regler er generalfor-
samlingen udsat, indtil rigets tilstand er normal.

Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn
Hans Jensens Vej 6, 7190 Billund
Åbningstid: Tirsdag kl. 10-12 og 19-21. Lukket i juli og 
helligdagsperioder
Leder: Linda Nielsen, Møllevænget 15, 7190 Billund,  
tlf. 20952751
Telefon: 21354472
E-mail: grenearkiv@godmail.dk
Hjemmeside: www.grenelokalarkiv.dk

Det blev et underligt år med nedlukninger og andre tiltag. 
Dog har vi arbejdet så godt, det har været muligt. Vi har 
haft åbent i ca. 175 timer, hvor folk en del af timerne har 
kunnet komme forbi i forskellige anliggender. Vi har ud-
ført ca. 650 arbejdstimer fordelt på fem til seks personer. 
Desuden er der blevet arbejdet hjemmefra i et vist omfang 
i nedlukningstiden. 

Vi har haft mindst 45 besøgende, det er dem, der har 
skrevet i gæstebogen. Vores samling er nu steget til 14.084 
billeder plus en del, der er registreret i andet format og 
derfor ikke indgår i statistikken. I alt har vi ca. 20.000 bille-
der registreret på vores server. Vores samling af arkivalier 
derudover er nu på ca. 84 hyldemeter. 

Statistikken på portalen arkiv.dk viser, at vi dér har haft 
30.973 besøgende. Desuden har der været en del skriftlige 
henvendelser til vore arkivalier og billeder, det drejer sig 

Billund Kommune

Filskov Lokalhistoriske Arkiv
Blåhøjvej 10, Filskov, 7200 Grindsted
Åbningstid: 1. mandag i måneden kl. 9.30-11.30 og  
1. onsdag i måneden kl. 19-21 samt efter aftale. Juli og 
december lukket
Leder: Jakob Kristiansen (formand)
Telefon: 51248475
E-mail: filskovlokalhistorie@yahoo.dk
Hjemmeside:  
https://filskov.infoland.dk/fritid1/lokalhistorisk-arkiv/

Efter generalforsamling var der ved konstitueringen gen-
valg til alle: Formand Jakob Kristiansen – næstformand 
Johannes Alsted – kasserer Hugo Eriksen – bestyrelsesmed-
lemmer Hanne Egebjerg og John Havn. Foreningen tæller 
ti medlemmer/husstande. Vi nåede at lave udstillingen i 
Billund Centret som omhandlede ”40 år med Viaduktfest 

Til Indhold

http://www.grenelokalarkiv.dk
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om 44. Det er folk, der har ønsket billeder eller adgang til 
arkivalierne.

I marts havde vi igen fællesudstillingen i Billund Cen-
tret, men Centret blev lukket ned mindre end to uger efter 
åbningen, så det gav ikke det store besøgstal. Dog var der 
mange de dage, der var åbent.

Vi modtog 79 afleveringer i det afsluttede år, hvoraf to 
var rigtig store og en var meget spændende, da den gav 
indsigt i en periode af Danmarkshistorien, som ikke mange 
kendte til, og som jeg vil forsøge at beskrive i år i en artikel 
til vores hjemmeside eller måske mere.

Vi var tilmeldt flere aktiviteter i sommerens løb. Billund 
Friluft den 16. maj og Byens Fest den 22. august, som beg-
ge blev aflyst. Det er ved disse lejligheder, vi gør reklame 
for vores arbejde og kommer i kontakt med befolkningen.

I forbindelse med den første nedlukning blev vi eni-
ge om, at vi ville indsamle og gemme materiale omkring 
corona-tiden i sognet. Vores medlem Preben Morell ville 
gerne samle det og redigere til senere udgivelse, så folk 
fremover, når det hele kommer på afstand, stadig kan få 
et indtryk af, hvad pandemien skabte af problemer både 
menneskeligt og økonomisk. Vi har nu materiale til en 
bog, der vil blive udgivet måske sidst på året. Desuden har 
vi i arkivet kopi af udsendelsen på TVSyd herfra, som vi har 
tilladelse til at bruge.

I forbindelse med muligheden for corona-test i Centret 
lavede vi en lille udstilling om det gamle Billund, som vak-
te stor opmærksomhed blandt de ventende gæster og af-
fødte flere diskussioner.

Vi lavede også en lille udstilling i forbindelse med 
Grundtvigs Forums udgivelse af deres jubilæumsbog.

På grund af de begrænsninger, vi er udsat for, har vi in-
tensiveret vores arbejde via facebook og fremover via vo-
res nye hjemmeside. Tidslinjen er også delvis blevet oversat 
til engelsk og kan ses på hjemmesiden.

På grund af vore meget trængte forhold besluttede vi 
at anskaffe rullereoler til Arkiv II (kælderen). Det var en 
stor investering, men Ole Kirk Fonden var behjælpelig med 
60.000 ud af de 81.000 som det kom til at koste. Det giver 
os lidt mere rum, så vi kan klare de næste fem måske ti år.

Mit største problem er, at vi har så dårlige pladsforhold 
i arkivet, at når der kommer gæster, der gerne vil fordybe 
sig i materialer, må jeg bede centerlederen om at få sat et 
bord op i gangarealet ved pejsen/fjernsynet og så anbrin-
ge gæsterne der med materialet. Det er slet ikke optimalt, 
da fjernsynet som regel er tændt, og der altid sidder men-
nesker og snakker.

I marts deltog Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn i fællesudstillingen i 

Billund Centret, men Centret blev lukket ned mindre end to uger efter 

åbningen.

En del af udstillingen i 

Billund Centret handle-

de om lufthavnen rolle 

i infrastrukturen.

Til Indhold
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Selv om vi rydder en arbejdsplads i arkivet, er det stadig 
for dårligt. Jeg håber, der snarest kan findes en løsning, 
da jeg føler, vi giver vore besøgende en dårlig service, når 
de kommer langvejs fra for at finde oplysninger. Vi har 
jævnligt besøg af forskere, både private og fra de højere 
læreanstalter.

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

I det forgangne år har der ikke været megen aktivitet i 
GrindstedArkivet – af forståelige grunde.

Inden Danmark lukkede ned i midten af marts, nåede 
vi dog forskelligt:

15. januar var der i Vorbasse Fritidscenter et fælles kur-
sus for alle kommunens syv arkiver. Her gennemgik Syd-
vestjyske Arkivers konsulent Karen Jermiin Nielsen nye 
tiltag i arkiv.dk og i Arkibas. Fra Grindsted deltog vi seks 
personer. 

25. januar holdt vi Åbent Arkiv i det store fællesrum 
i 10. Klasse Centret. Det blev godt besøgt, idet der kom 
ca. 75 mennesker. Vi viste vores udstilling ”Borgergade ca. 
1910-1950”, som senere skulle til Billund Centret. Desuden 
havde vi lagt fotos frem, som de besøgende kunne kigge 
på og gerne hjælpe med at identificere. Endvidere holdt 
vi to kortere foredrag, dels om de mænd, som grundlagde 
Grindsted, dels om Grindsteds musikkoryfæer. Endelig del-
tog Anton Jensens med sin postkortsamling. 

Fra 3. marts var der fællesudstilling i Billund Centret for 
kommunens arkiver. Her foretog Stephanie Storbank den 
officielle åbning. Vi deltog med ovenomtalte udstilling om 
Borgergade. 

Også foreningen GrindstedArkivets generalforsam-
ling nåede vi at afholde. Det skete 20. februar. Her del-

tog ca. 25 personer. Aftenen sluttede med, at formanden, 
Finn Hauge Hansen, holdt foredrag om Grindstedværkets 
grundlægger, Chresten Lundsgaard. 

Endelig har arkivet har fået udskiftet sin NAS-server.
Fra 11. marts og frem til begyndelsen af juni var arkivet 

helt lukket. Dernæst holdt vi åbent frem til sommerpau-
sen. Fra begyndelsen af september og frem til uge 43 har 
vi arbejdet på skift i arkivet, halvdelen af os hver gang, 
for at vi ikke skulle sidde for tæt på hinanden. Fra uge 43 
har arkivet været helt lukket. Dog har besøgende kunnet 
komme i åbningstiden, hvis de på forhånd havde meldt 
sig. På den måde kunne vi styre, at der ikke kom for mange 
på én gang.

På trods af nedlukningen er det lykkedes os at færdig-
gøre og rundsende årsskriftet til vores medlemmer. 

I skrivende stund er der ingen planer om at genåbne, 
heller ikke for besøgende, som måtte ønske at se på arki-
valier. Kun telefoniske og elektroniske henvendelser bliver 
besvaret. Vi følger regeringens og sundhedsmyndigheder-
nes anvisninger. 

Hejnsvig Lokalhistoriske Arkiv
Hejnsvig Skole, Bakkevej 9, 7250 Hejnsvig
Åbningstid: 1. onsdag i måneden kl. 14-16 og 3. onsdag i 
måneden kl. 18-20 samt efter aftale
Leder: Ditte Kragh, Klodhøjvej 14, 7250 Hejnsvig
Telefon: 75335458
E-mail: hejnsviglokalarkiv@gmail.com eller  
ditte.frimann@gmail.com
Hjemmeside: www.hejnsvigbynet.dk/foreninger/seniorak-
tiviteter/hejnsvig-sognearkiv/
Facebookside: www.facebook.com/Hejnsvigarkiv

Året 2020 vil aldrig gå i glemmebogen – det er et år, som 
man ikke ønsker tilbage. 

Det startede ellers godt med vores udstilling ”Vogn-
mænd i Hejnsvig og omegn gennem tiderne” i februar, 
som blev besøgt af 50-60 mennesker. Op til udstillingen 
besøgte vi mange både nuværende og forhenværende 
vognmænd og deres efterkommere. De havde hver deres 
historie at fortælle, og billeder og arkivalier blev fundet 

Til Indhold

http://www.grindstedlokalarkiv.dk
mailto:hejnsviglokalarkiv@gmail.com
mailto:ditte.frimann@gmail.com
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http://www.facebook.com/Hejnsvigarkiv
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frem og kopieret. Hejnsvig har haft mange vognmænd 
gennem tiderne, og selv i dag er der mange vognmænd i 
vores område. Udstillingen blev flyttet til Billund Centret 
sidst i februar, hvor kommunens syv arkiver har en fælles 
udstilling, som varer ca. en måned. Den nåede kun at vare 
14 dage, da alt blev lukket ned 11. marts. 

Arkivet lukkede også ned og nåede ikke at åbne igen i 
2020. Vi bor på Hejnsvig Skole og de havde deres restrikti-
oner som ikke tillod besøgende (ikke engang forældrene). 
Til at begynde med arbejdede vi hjemmefra, men fra sidst 
i maj fik arkivmedarbejderne lov til at komme ind på sko-
len, hvis vi lovede kun at bruge en indgang og bruge sprit, 
mundbind osv. Det fortsatte indtil den 16. december. Hen-
vendelserne måtte ordnes pr. mail/telefon/facebook eller 
ved at mødes privat. 

Vores kalender 2021, som vi plejer at sælge på julemar-
kedet, blev i stedet solgt i Brugsen, og privatmedlemmer-
ne fik den leveret i deres postkasse. 

Alle arrangementerne er blevet aflyst/udskudt i 2020 – 
hvornår vi starter op igen med aktiviteter i arkivet vides 
på stående fod ikke, men vi er da optimistiske og håber 
på maj 2021. 

Til sidst en stor tak til alle arkivmedhjælperne. I gør et 
stort stykke arbejde. Tonen på arkivet er god og hyggelig 
– et rart sted at mødes. 

Sdr. Omme Lokalarkiv
Sdr. Omme Idrætscenter, Stadion Alle 16, 7260 Sdr. Omme 
Åbningstid: 1. onsdag i måneden kl. 15-18, 3. onsdag i 
måneden kl. 15-17
Leder: Dean Dam, 7260 Sdr. Omme
Telefon: 22194102 
E-mail: info@ommelokalarkiv.dk 
Hjemmeside: ommelokalarkiv.dk

Beretningen for 2020 er præget af nedlukningen af lan-
det. Arkivet har stort set været lukket det meste af året, og 
derfor har der ikke været den store aktivitet. Året startede 
med at færdiggøre billeder og andet til den årlige udstil-
ling i Billund Centret. Udstillingen omhandlede frednin-
gen af vandingskanalen, som går gennem Sdr. Omme by. 

Der blev fremstillet plancher med dokumenter og billeder 
af kanalens løb gennem landskabet og byen, og derud-
over blev der lavet et diasshow om kanalen, der kørte på 
en storskærm. Udstillingen blev på grund af nedlukningen 
pillet ned efter to uger. Der er i årets løb blevet afleveret 
arkivalier til arkivet. Det har ikke været uden problemer, 
og det har kun ladet sig gøre efter aftale.

Stenderup-Krogager Lokalhistoriske Arkiv
Plejecenteret Engbo, Storegade 39A, Stenderup-Kroga-
ger, 7200 Grindsted
Åbningstid: Efter aftale
Leder: Egon Jensen, Refshøjvej 16, 7200 Grindsted,  
tlf. 21752280
Telefon: 97709401
E-mail: stendkrogloka@mvbmail.dk

Året 2020 har været et stille år i arkivet. Ved årsmødet 
trådte Ib Hansen ud af bestyrelsen efter eget ønske. I ste-
det valgtes Anna Lise Dahl Thorstensen. Bestyrelsen nåe-
de ikke at afholde sit første møde, før alt blev lukket ned 
først i marts. Arkivet nåede så at have åbent to måneder 
i august og september, før vi igen måtte lukke ned. En af 
vore åbningsdage havde vi besøg af tidligere beboere på 
Refshøjvej. De ville gerne se billeder fra udstillingen om 
Brunkberg, vores bidrag til fællesudstillingen, som kun nå-
ede at være åben en uges tid i Billund Centret. Arkivet har 
også modtaget arkivalier i årets løb, blandt andet nogle 
fotos og nogle protokoller. Opfordring: Hvis I afleverer no-
get til arkivet, og vi ikke er der, vil I så godt skrive, hvem 
der afleverer det? En opfordring mere: Kig ind på den lille 
hjemmeside, http://lokalarkiv.egonnyt.dk/, og se på de bil-
leder, der ligger, ved at trykke på linket nederst på siden 
og se, om I kan hjælpe med oplysninger. Tak til Niels Kri-
stian for det store arbejde, han fortsat gør i arkivet, hvor 
han blandt andet sørger for opdatering af vores gravsteds-
billeder og avisartikler på pdf. Desuden yder han en stor 
hjælp med at finde de oplysninger, vi har brug for ved en 
forespørgsel eller registrering. Tak til bestyrelsen for sam-
arbejdet, selvom det kun blev til meget lidt i år.

Til Indhold

mailto:info@ommelokalarkiv.dk
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Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv
Stadionvej 1, 6623 Vorbasse
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 19-21 samt 
efter aftale
Leder: Jørgen Møller, Dalgasvej 6, 6623 Vorbasse
Telefon: 20803638
E-mail: arkiv@vorbasse.dk
Hjemmeside:  
vorbasse.dk/besoeg-vorbasse/lokalhistorisk-arkiv.html

Når man ser tilbage på 2020, bliver hovedindtrykket let, at 
corona-pandemien forhindrede det meste arbejde i arki-
vet, men sådan var det faktisk ikke. Forårs-nedlukningen 
betød reelt kun aflysning af de sidste to åbningsaftener i 
juni. Til gengæld har vi ikke været samlet i arkivet siden 
den 10. december.

På trods af disse forhold viser kalenderen, at 2020 var 
et ganske aktivt år. Først og fremmest lykkedes det efter 
måneders intenst arbejde at blive færdig med at sortere, 
ordne og registrere alle Beckmann Poulsens arkivalier, i 
alt 66 arkivæsker, 22 flyttekasser og seks flyttekasser med 
dias. De mest familienære ting har også været omkring 
Poulsens datter, Lisbeth, der har været en god samarbejds-
partner.

Undervejs har vi konstateret flere ”skævheder” i vores re-
gistreringssystem, hvorfor vi den 15. januar om formidda-
gen havde besøg af vores arkivkonsulent. Om eftermid-
dagen udnyttede vi konsulenten til et møde i Vorbasse 
Fritidscenter, hvortil også repræsentanter fra de øvrige syv 
arkiver var inviteret. Det blev absolut en god dag.

Den 6. februar holdt arkivet et oplæg for Lindknud Af-
tenhøjskole om Vorbasses Lange Historie.

Den første stationsforstanders søn, Jens Reinhold Sø-
rensen, har gennem flere år skrevet på sine drengeerin-
dringer i bl. a. Vorbasse. Arkivet har støttet op om arbejdet 
med diverse materialer og vejledning. Bogen med titlen 
”En fortælling om Troldhedebanen og Vorbasse – og an-
dre fine steder” udkom den 1. december. Da Jens er bo-
siddende i Løgumkloster, har arkivet forhandlet bogen i 
Vorbasse.

Det kendte bjælkehus Thelma på Sønderhede stod til 
nedrivning i løbet af sommeren. Det lykkedes at få lov til at 
gennemfotografere huset inde og ude, så mindet er beva-
ret, når et nyt murstenshus skyder op. Desuden modtog ar-
kivet billeder fra livet på Thelma hos familien Jørgensen fra 
Gunnar Egsgaard, der havde sin gang i hjemmet i drenge- 
årene.

Den 4. maj forlød det, at Sydvestjyske Museer var ved 
at frilægge spor af en stenalderbebyggelse i forbindelse 
med byggemodning af Gøglervej. Det lykkedes at få alt 
det frilagte fotograferet, så vi også har denne dokumen-
tation i arkivet.

Mergelbaner og mergelselskaber på egnen har længe 
haft arkivets interesse. I løbet af sommeren begyndte vi 
at undersøge tingene med afsæt i ”Vorbasse og Omegns 
Mergelselskab”. Arkivalier herfra rummer en lang og dra-
matisk historie, der skal bearbejdes nøjere. Hurtigt dukke-
de også ”Østervig Mergelselskab” op med en spændende 
historie. To vidt forskellige historier. Den sidste med meget 
sparsom dokumentation – endnu da. Hverken Vandel Ar-
kiv, Egtved Arkiv eller Rigsarkivet Aabenraa – det tidligere 
Landsarkivet i Aabenraa – kan bidrage med noget. Den 
historie bliver der forhåbentligt tid til at bearbejde i frem-
tiden. 

Besøg på Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv.

Til Indhold

http://vorbasse.dk/besoeg-vorbasse/lokalhistorisk-arkiv.html
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Esbjerg Kommune ikke været mange af. Til gengæld er mange forespørgsler 
besvaret digitalt, og vi har modtaget 16 afleveringer.

I sensommeren gik årets studietur til Christiansfeld 
og Grænsemuseet. I Christiansfeld fik vi en forrygende 
god rundvisning, som begyndte i kirken med en grun-
dig gennemgang af baggrunden for byens opståen og 
af Herrnhuternes tro og virke. Rundvisningen sluttede på 
kirkegården ”Guds Ageren”, hvorefter vi besøgte Christi-
ansfeldarkivet, som bor i et af de smukke huse. Her så vi 
en meget elegant indretning af et arkiv (lavet af en af de 
frivillige) og fik en god snak med arkivlederen.

Så gik turen til Grænsemuseet, hvor vi blev lukket ind 
i små hold, da der var flere besøgende. Museet fortæl-
ler historier om tiden, hvor Sønderjylland var tysk og om 
Genforeningen. Der er mange spændende fotos, genstan-
de og rørende historier. Museet ligger lige, hvor en af de 
smykkede portaler stod, som kongen red igennem. I alt var 
der otte portaler fra Haderslev til Christiansfeld. Vi slut-
tede af med frokost i Den Gamle Grænsekro, lige på den 
anden side af vejen.

Ultimo november udkom bogen ”DET VAR DENGANG – 
Bramming postkort for 100 år siden”. Bogen er baseret på 
et udvalg af gamle postkort fra H.C. Fuglsangs store sam-
ling. Vi solgte bogen fra arkivet, fra Bramming Egnsmuse-
um samt fra Brugsen, som venligst stillede en lille salgsbod 

Bramming Byhistoriske Arkiv
Skolegade 10, 1., 6740 Bramming
Åbningstid: Første onsdag i måneden kl. 16-18. Lukket  
i juli
Leder: Stig Hegn, Jedsted Klostervej 77, 6771 Gredsted-
bro, tlf. 51966473
Telefon: 88936969
E-mail: byhistoriskbramming@outlook.dk
Hjemmeside: www.brammingby.dk

I dette underlige år har arkivet i perioder været lukket ned. 
Nogle af os har arbejdet på forskudte tider, og andre har 
arbejdet hjemmefra. Besøgende har der naturligvis heller 

Bramming Byhistoriske Arkiv udgav bogen DET VAR DENGANG med 

postkort fra egnen.

Til Indhold

mailto:byhistoriskbramming@outlook.dk
http://www.brammingby.dk
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til rådighed to fredage i december. Og vi er glade for at 
kunne sige, at bogen blev en stor succes. Den har ligget 
under mange juletræer eller været mandelgaven i mange 
hjem.

Darum Sognearkiv
Nørrebyvej 16A, 6740 Bramming
Åbningstid: 1. onsdag i måneden (undtaget skoleferier) 
kl. 19 til 21
Leder: Elisabeth M. Rasmussen, Sønderbyvej 11, St. Darum, 
6740 Bramming
Telefon: 21236505
E-mail: sognearkivet@darum.dk
Hjemmeside: darumsognearkiv.dk

At tale om et underligt år – også i arkivsammenhæng – må 
siges at være lidt af en underdrivelse! Darum Sognearkiv 
har kun sporadisk været åbent i 2020. Arkivet er udfordret 
af et meget lille arealmæssigt råderum, og det ligger des-
uden i Darum Kultur- og Fritidscenter, der i sagens natur 
har været lukket i det meste af perioden. Heldigvis kan 
noget arkivarbejde klares fra en pc fra hjemmefronten, 
blandt andet henvendelser der i stigende omfang tikker 
ind fra arkiv.dk.

I en stor del af perioden er der stadig blevet registre-
ret billeder i Arkibas af de to ihærdige arkivmedarbejdere, 
der tager sig af arkivets billedregistrering. Det er en stor 
fornøjelse at få arkivets billeder offentliggjort.

Arkivet har bidraget med to artikler til ”Lokalårbogen 
for Bramming-egnen 2020”: ”Darum Vadehavsdag – en 
friluftsbegivenhed bliver til” og ”Tøndejagt ved Darum 
– vadehavsjagt” begge skrevet af arkivets leder. Den sid-
ste handler om den jagtform, der er helt særegen for 
områder med tidevand og dermed også en jagtform, der 
blev anvendt af jægere i Darum. Jægerne placerer sig 
i tønder eller kasser ude på vaden ved lavvande og ven-
ter så på, at fugletrækkene følger tidevandet ind, så jæ-
geren kan komme på skudhold af fuglene. Jagtformen 
blev forbudt i 1982, men der er stadig nulevende jægere 
i Darum, der kan berette om den ikke helt ufarlige jagt-
måde. Henning Thomsen er en af de jægere, og han har 
været så venlig – i en flere timer lang snak – indgående 
at berette om jagtlivet i Vadehavsområdet, en beretning, 
som arkivet fik lov til at optage – en gave for arkivet. 
Arkivet har også i 2020 bidraget med de vanlige fire småar-
tikler til landsbyens sogneblad ”Darum Sogn”. Blandt 
dem en historie om ”Da tyrkerduen kom til Darum”. Der 
kom nemlig tyrkerduer til landsbyen i begyndelsen af 
1950’erne, en dengang eksotisk sensation, som ornitolo-
ger kom fra nær og fjern for at se.

Bramming Egnsmuseum (en del af Sydvestjyske Muse-
er) fik – på trods af corona-situationen – med hiv og sving 
etableret en udstilling med luftfotos fra den gamle Bram-
ming Kommune. Darum Sognearkiv kunne glædeligvis bi-
drage med flere billeder til den udstilling.

Således blev 2020 et meget anderledes år i Darum Sog-
nearkiv, men dog ikke et helt inaktivt år.

Endrup/Vester Nykirke Lokalhistorisk Arkiv
Møllegårdsvej 1, 6740 Bramming
Åbningstid: 1. onsdag i måneden kl. 16-17 samt efter 
aftale. Lukket i juli
Leder: Annegrethe Jeppesen, Mølgårdsvej 8,  
6740 Bramming
Telefon: 20331142
E-mail: endrup.nykirke@gmail.com

Året 2020 startede helt normalt med registreringsarbejde 
på arkivet. To af os var afsted på kursus i modul 1, og en var 

Første side af artiklen ”Tøndejagt i Darum – vadehavsjagt” skrevet af 

Darum Sognearkivs leder. (Foto: Elisabeth M. Rasmussen, 2021)

Til Indhold

http://darumsognearkiv.dk
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Af nyerhvervelser har vi i 2020 fået en udstillingsvæg og 
en ny A3-printer og skanner. Vi glæder os til at få udstil-
lingsvæggen i brug i forbindelse med vores temaaften om 
mejeriet i 2021.

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

Vi ser frem til et år med færre restriktioner og flere mu-
ligheder for kurser og andre tiltag.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Torvegade 47, 6700 Esbjerg. 
Åbningstid: Mandag-onsdag kl. 10-16, torsdag kl. 10-17 
og fredag kl. 10-13.30
Leder: Jørgen Dieckmann Rasmussen
Telefon: 76163900
E-mail: byhistoriskarkiv@esbjerg.dk
Hjemmeside: eba.esbjergkommune.dk

2020 begyndte dramatisk for Esbjerg Byhistoriske Arkiv. 
Ikke på grund af coronaen, som de fleste umiddelbart vil 
tro, men derimod på grund af en bedragerisag. Allerede 
i midten af januar blev en betroet medarbejder bortvist 
på grund af mistanke om uregelmæssigheder, og den ef-
terfølgende måneds undersøgelser kulminerede den 2. 
marts, hvor pågældende blev bortvist og meldt til politiet 
for mistanke om svindel for 500.000 kr. gennem flere år. 

Næppe havde vi fået luften igen efter denne mavepu-
ster, før coronaen bankede på. Her var vi dog ikke alene, 
men delte skæbne med resten af landet. Onsdag, den 11. 
marts om aftenen holdt statsminister Mette Frederiksen sit 
berømte pressemøde: Alle offentligt ansatte, som ikke va-
retog kritiske funktioner, blev sendt hjem, og forsamlinger 
på flere end 100 blev forbudt, foreløbig for 14 dage. Den 
12. marts lukkede arkiverne for besøgende, og aktiviteter 
som kurser og foredrag blev aflyst. Det faste personale 
og de frivillige blev sendt hjem, og opgaver skulle løses 
hjemmefra i det omfang, det var praktisk og teknisk mu-
ligt. Ellers måtte opgaverne udsættes, til fremmøde atter 
blev muligt. At kulturministeren midlertidigt ophævede 
lovkrav til sagsbehandlingstider og svarfrister var en stor 

afsted på billedregistreringskursus. Ydermere var der en 
tilmeldt et WordPress-kursus i oprettelse af hjemmeside. 
Så kom der corona i det, og verden gik af lave. Arkivet 
lukkede ned i foråret, og kurset, vi var tilmeldt, blev aflyst. 
Der var en, der fortsatte med registreringsarbejdet i denne 
periode. I maj lukkede vi op igen og har haft godt gang i 
registrering af arkivalier og billeder. Vi er gået i gang med 
registrering af alle arkivalier fra Endrup Andelsmejeri. Ar-
kivalierne dækker perioden fra 1884 og frem til nedluk-
ningen i 2017. Det er et kæmpemateriale, så der er arbejde 
til flere måneder.

Vi har fortsat arbejdet med at lave en ejendomsregi-
strering. Niels Erik Junk er færdig i Vong og Raunsø med 
det, han kunne finde frem til. Birthe fra arkivet har taget 
sig af Hjortkær og Omme.

I 2019 havde vi stor succes med vores temaaften om 
Endrup i 1950’erne. Mange opfordrede os til at lave en ny 
temaaften. Vi lagde hovedet i blød for at finde det næste 
emne til en ny temaaften.

Vi besluttede os herefter til, at vi skulle have en tema-
aften om Endrup Andelsmejeri i efteråret, men den blev vi 
desværre nødt til at aflyse på grund af coronaen. Vi håber 
så på, at vi kan afholde den i efteråret 2021.

Normalt har vi i august åbent hus i arkivet i forbindelse 
med familiedagen. På grund af coronaen blev familieda-
gen afholdt udenfor ved bålhytten. Vi havde derfor ikke 
åbent hus i denne forbindelse.

Vi har haft en stor aflevering fra byens samlingssted, da 
foreningen nedlægges i forbindelse med, at Endrup Møl-
lekro er solgt til privat brug. Herudover har der været 11 
afleveringer.

Vi plejer i efteråret at være rundt og sælge medlems-
kort til arkivet. Vi besluttede os for at droppe det i 2020, 
da mange stadigvæk betaler kontant, og der her var en 
smitterisiko. I december lukkede vi igen ned på arkivet. 
Ketty er holdt på arkivet, da hun flytter til Fyn. Vi skal nu 
have fundet en anden til at gå ind i bestyrelsen og til at 
deltage i arkivarbejdet. Vi håber at det lykkes, da vi ved, 
at det er svært at finde nogen, som har lyst til at gå ind i 
arkivarbejdet.

Til Indhold

mailto:byhistoriskarkiv@esbjerg.dk
http://eba.esbjergkommune.dk/
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hjælp for først og fremmest den kommunale del af arki-
vet, men det fjernede ikke puklen af sager, der ventede 
på at blive behandlet, da arkivets personale vendte tilba-
ge til kontorerne. Nedlukningen blev ikke begrænset til 
14 dage, men løbende forlænget i takt med det stigende 
smittetryk og antal indlagte på hospitalerne. 

Marts gik, april ligeså, og først i maj begyndte det at lysne. 
Da samfundet åbnede igen, stod arkiver ikke først i køen 
til at åbne, men den 27. maj åbnede læsesalen atter for 
publikum, dog kun i begrænset omfang med to timer tre 
dage om ugen. Arkivets frivillige blev budt velkommen til-
bage igen fra den 2. juni, men adskillige valgte at forlæn-
ge pausen af såvel alders- som helbredsmæssige grunde. 
Enkelte nåede ikke at møde, inden arkivet var lukket igen, 
og medarbejdere og frivillige sendt hjem.

Ved genåbningen i maj blev nogle få formidlingsaktivi-
teter taget op igen, men restriktioner m.h.t. forsamlings-
forbud gjorde det svært at afholde arrangementer inden-
dørs. Heldigvis var vejret hen over sommeren overvejende 
godt, så byvandringer var uproblematiske at afholde. Så 
stor var interessen for at komme rundt og høre om byen, 
at aftenbyvandringerne i sommerferien måtte dubleres fra 
midten af juli til begyndelsen af august, så der var byvan-
dring mandag-torsdag aftener. Og de udbudte byvandrin-
ger blev udsolgt på ingen tid.

Den begrænsede åbningstid på læsesalen kom til at 
vare helt indtil den 26. oktober. Ved lukningen den 12. 

Læsesalen på Esbjerg Byhistoriske Arkiv var nyindrettet til åbningen den 

27. maj 2020 med en meget begrænset åbningstid: Mandag kl. 10-12, 

onsdag kl. 13-15 og fredag kl. 10-12. Der var blevet opmærket med 

afstandsmarkeringer (en meter), opsat visir på læsesalen og ommøble-

ret, så der ikke var direkte publikumsadgang til området bag skranken. 

Arkivar Lars Hyldahl Brockhoff havde åbningsvagten, men der kom 

ingen besøgende. Foto: Brian Kristensen. EBA Q25715-037

Årets topscorer blandt foredragene arrangeret af Esbjerg Byhistoriske 

Arkiv var fortællingen om Østerklev som svangrehjem 1947-1975. Inge 

Thygesen, en af pigerne fra dengang, medvirker og fortæller sin histo-

rie. I Jerne Sognehus mødte 130 interesserede, og lige så mange måtte 

gå pga. pladsmangel. Foto: Peter Christoffersen. EBA 94837-734

Til Indhold
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marts var arkivet tyndt bemandet på grund af personale-
udskiftninger og -vakancer, og vi nåede lige at ansætte en 
ny e-arkivar inden nedlukningen. Hun tiltrådte så sit nye 
job fra Aalborg og kom først fysisk på arbejde på arkivet 
i juni. Under nedlukningen var det ikke muligt at ansætte 
nyt personale. Det kom først i gang efter sommerferien og 
førte til besættelse af en arkivassistent på fuld tid og en 
EDB-assistent på halv tid til §7-arkivet, så deres tiltrædelser 
kom derfor til at ligge forholdsvis sent på året. Rådet fra 
chefen for Kultur & Skole lød derfor ikke at strække åbnin-
gen videre, end personalesituationen kunne bære under 
ferier og ved eventuel smitte i personalet. Derfor åbnede 
arkivet først i fuld skala igen fra 26. oktober. 

På det tidspunkt var formidlingsaktiviteter på formidda-
ge, eftermiddage, aftener og om søndagen forsøgt løbet i 
gang. Håbet var, at man med afstand og håndsprit kunne 
holde dem kørende, men kvadratmeterkrav til hver delta-
gere og afstandskrav mellem deltagere gjorde det sværere 
og sværere at afvikle kurser. Samlingssalen måtte kun rum-
me 22½ person, og det lykkedes aldrig at finde den halve 
person. Allerede før efterårsferien måtte al kursusaktivitet 
indstilles, og den 16. december beordrede statsministeren 
Danmark lukket igen. Det var slut med publikumsbesøg 
på læsesalen fra 17. december, men modsat den første 
lukkeperiode blev personale kun hjemsendt, hvis deres 
arbejdsopgaver kunne løses hjemmefra. Arkivets frivilli-
ge blev hjemsendt. ”Indtil vi er vaccinerede”, lød det fra 
de fleste. Nyheden var nemlig i omløb, at vaccinationerne 
mod Covid-19 ville begynde den 27. december. Lyset var 
blevet tændt. 

De foregående års intensive digitalisering kom virke-
lig Esbjerg Byhistoriske Arkiv til gode, for selv om arkivets 
døre var låste, var der fuld gang i formidlingen. I løbet af 
et døgn kunne arkivets mailboks fyldes med forespørgsler 
om personer, firmaer eller råd til slægtsforskning. Der kun-
ne ofte bare henvises til søgning i nogle af arkivets mange 
databaser, men negativer måtte digitaliseres, der blev gi-
vet råd om, hvor der kunne findes yderligere oplysninger 
osv. Nogle dage tog det en medarbejder en hel dag at be-
svare henvendelserne – selv om rigtig meget kunne findes 
i databaserne på arkivets hjemmeside, men borgerne skul-

le jo vide, hvor de skulle søge. Der var stadig brug for vej-
ledning, og, fornemmede man, mange havde også brugt 
aftenerne hjemme til at forsøge sig med slægtsforskning 
og var endnu på sikker grund.

Danmark var ikke det eneste, lukkede land, kunne man 
tydeligt mærke på de mange mails fra udlandet, og man 
kunne ikke undgå at blive imponeret over de fund, folk 
havde gjort via Google. En mand i Stockholm havde f.eks. 
fundet frem til et negativnummer, som han tænkte kunne 
være et billede af hans bedstefar. Da vi fik lokaliseret ne-
gativet til Peter Nissens negativsamling, fundet negativet 
frem og fik det publiceret i EBA Mediearkiv, lød der et bin-
go! Også tidligere Esbjerg-kuttere, som nu er pensionere-
de i f.eks. Storbritannien, er der blevet hentet oplysninger 
om og billeder af. Lokalhistorien er blevet international, 
og det skyldes ikke mindst digitaliseringen og internettet. 
Uden denne cocktail kunne arkiverne heller ikke have fort-
sat arbejdet under nedlukning og hjemsendelse.

Nogle tal understreger udviklingen. Der er flere ind-
gange til arkivets samlinger. Arkibas/arkiv.dk havde 84.455 
unikke henvisninger, og 225.798 søgninger blev gennem-
ført i Fotoweb eller EBA Mediearkiv, der er arkivets digita-
le billed-, film- og lyd-database. Arkivets hjemmeside hav-
de 46.179 besøgende i 2020, men tallet dækker formentlig 
kun besøgende, som har sagt ja til alle cookies – herunder 

De blå markering viser, at Esbjerg Byhistoriske Arkivs hjemmeside havde 

besøg fra næsten hele verden.

Til Indhold
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statistik. Der var en svag stigning i besøg i forbindelse med 
forårets nedlukning og en større stigning fra november og 
resten af året. Flest besøgende – 90,5% – kom fra Danmark, 
6,3% fra USA, og resten fra blandt andet Tyskland, Sveri-
ge, Norge, England, Holland, Frankrig og Finland, men der 
er besøg fra lande i næsten hele verden. Det gennemsnit-
lige besøg varede 4,8 minutter. Måden hjemmesiden bru-
ges på viser, at 26.208 har valgt siden direkte, 17.650 via 
søgemaskiner, 1.637 via sociale medier (facebook) og 684 
på anden vis. De mest populære sider var
Forsiden, formodentlig for at se 
Databaser, personer 
Databaser, begravelsesprotokoller
Esbjerg Leksikon 
Foto og film
Personer, borgerdatabaser
Tidslinjen (krøniken)
EBA Mediearkiv (foto, film og lyd).
Digitaliseringen er vejen frem, så det er glædeligt, at arki-
vets helt store digitaliseringsprojekt skrider godt fremad: 
Genskabelsen af Esbjerg Folkeregister 1924-1945. Ved be-
gyndelsen af 2020 var projektet godt i gang og kommet 
langt. Indtastning af folketællingen 1940 og borgerlige vi-
elser var afsluttet. Indtastningerne af resten – folketællin-
gerne 1925 og 1930 og kirkelige handlinger som fødte (= 
døbte), konfirmander og kirkelige vielser – var i gang. Så 
kom coronaen, og projektet mistede meget af pusten. Syg-
dommen har også fået flere frivillige til at sætte deres ar-
bejde på standby eller – for nogles vedkommende – til helt 
at opgive medvirken. Desværre har kun forholdsvis få ind-
tastere teknisk mulighed for at kunne arbejde hjemmefra. 
Ud over at indtaste supplerende kilder venter der en kor-
rekturfase, som kan blive lang og træg, ikke mindst for 
folketællingerne 1925 og 1930 og FT 1925. Der skal laves 
mange kontrolopslag i kirkebøgerne for at få data verifi-
ceret. I dette arbejde viser de færdige delprojekter sig at 
være til stor hjælp.

Inden teknikken forlades helt, skal det også nævnes, at 
en ny webshop blev taget i brug fra den 1. april. Umiddel-
bart tydede alt på at være vel, men på grund af den almin-
delige hjemsendelse var der ikke gode muligheder for at 

prøve den i praksis. Ved byvandringssæsonens begyndel-
se viste der sig hurtigt problemer, for kunderne fik ingen 
kvittering! Det blev rettet, men flere problemer viste sig 
hen over sommeren, men blev løst, så webshoppen var 
trimmet og velkørende sidst på året. Der fik webshoppen 
en hel central placering – kontantsalg var næsten ophørt, 
det foretrukne betalingsmiddel blev MobilePay, hvis man 
da ikke foretog sine handler i webshoppen. Næsten alle 
billetter til sommerens byvandringer blev købt i webshop-
pen, og alle 50 billetter til det kombinerede foredragsar-
rangement og rundtur i bus på havnen den 17. september 
blev solgt via webshoppen. Ikke alt pegede i retning af 
moderne tider – i julehandlen kunne der f.eks. konstateres 
en øget interesse for de gamle Esbjerg-julekort, men om 
de også er blevet sendt, ved vi naturligvis ikke.

Med den ydre ramme for arkivets aktiviteter kunne an-
tallet af besøgende ikke undgå at falde. Det anslås til at 
have været ca. 800. Der er registreret 1.778 deltagere til 
70 arrangementer, hvoraf ti arrangementer har været af-
holdt for folkeskolerne med følgende skoler som bestille-
re: Sønderrisskolen, Vita Skolen, Studie10, Rørkjær Skole, 
og Hjerting Skole. 

Forhåbentlig udbygges samarbejdet med skolerne gen-
nem Esbjerg og Ribe Byhistoriske arkivers deltagelse i pro-
jekt Arkivet i den åbne skole, som de har samarbejdet med 
Kolding og Københavns kommuner om at sætte i søen. I 
2021 blev der udarbejdet og indsendt en ansøgning til A. 
P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til 
almene Formaal om støtte til at realisere projektet.

Årsudstillingen ”Fra alle jer til os” med smagsprøver fra 
årets afleveringer blev ikke udarbejdet, da pilen pegede 
i retning af stramning af forsamlingsforbud og lukning, 
men Esbjerg-kalenderen 2021 kom på markedet i efter-
året. 

Antallet af afleveringer fra private faldt til 105. Det er 
tale om en reduktion på næsten 1/3 i forhold året før og 
hænger uden tvivl sammen med corona-lukningen. 

Ved registrering er der oprettet 54 nye A-fonde. Der er 
for de flestes vedkommende tale om små personarkiver 
med f.eks. legitimationskort eller andre personlige papi-
rer. Enkelte foreninger er blevet mere komplette arkiv-

Til Indhold
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fonds med forhandlingsprotokoller m.m. Her kan nævnes 
Esbjerg Møllelaug, Danmarks Demokratiske Kvindefor-
enings Esbjerg-gruppe og Esbjergkredsens Venstre. Med 
til de private arkiver hører også DGIs arkiv. Her er de sidste 
12 udvalg blevet ordnet, registreret og indtastet i Arkibas.

De frivillige har fortsat registreringen af avisudklip. 
Samlingen er øget med 598 nye u-numre. Under hjemsen-
delsen i den første lukkeperiode arbejdede nogle af de 
frivillige også med registrering af de mange Umatix-bånd, 
som arkivet har fået digitaliseret og arkiveret i Fotoweb 
takket være en bevilling fra VELUX FONDEN. Det har gjort 
ca. 150 bånd med optagelser fra Lokal-TVs barndom til-
gængelige.

Der er oprettet 4.959 nye billeder, hvoraf mange er ble-
vet registreret i forbindelse med afleveringen til arkivet. 
Derudover har fokus været på at rydde op i de eksisteren-
de samlinger. En stor del af Esbjerg Ugeavis’ billeder fra 
arkivets gamle samling er blevet digitaliseret og registre-
ret. Der er også taget hul på Tonny Sørensens husbilleder 
fra de gamle omegnskommuner som f.eks. Skads-Andrup, 
Guldager, Tjæreborg og Bryndum, som har kunnet være 
at finde frem til i praksis. Endelig har sektionen været be-
skæftiget med Paul Bøllings billeder fra besættelsestiden, 
hvor mange er blevet registreret, men hvor ukendte op-
tagelser også er dukket op i de afleverede negativer, som 
arkivet har arbejdet med. En del af Bøllings optagelser har 
været registreret tidligere, men ved en gennemgang af de 
lokale dagblade Vestjyllands Socialdemokrat og Vestjyden, 
som Paul Bølling fotograferede til, er det lykkedes at iden-
tificere flere ukendte personer og finde billeder og eller 
beskrivelser af flere, hidtil ukendte begivenheder. I den 
forbindelse var det en stor hjælp, at Det Kongelige Biblio-
tek åbnede for adgangen til at søge i de såkaldte ejerløse 
aviser via Mediestream aviser. Det har løftet både daterin-
gen og beskrivelsen af mange registreringer. Arbejde blev 
kombineret med udarbejdelsen af en bog om Esbjerg un-
der 2. Verdenskrig, som egentlig skulle være udkommet til 
75-året for Danmarks befrielse, men også denne udgivelse 
blev udsat et år ligesom markeringen.

Med hensyn til billeder er der værd at nævne, at 110.000 
digitaliserede billeder blev nået den 2. september.

Til sidst skal det nævnes, at sektionen for privatarkiver 
også har brugt en del tid på korrekturlæsning af de fri-
villiges indtastninger. Her har der været særlig fokus på 
borgerdatabaserne, der viste sig at indeholde en del fejl. 
De fleste databaser er gennemgået, og navne er rettet til 
ved kontrol i blandt andet kirkebøger og folketællinger. 

Trods corona-nedlukning og periodevis hjemmearbejde 
blev 2020 et forholdsvis begivenhedsrigt år i kommunear-
kivsektionen. Således bød året på tre ansættelser af nye 
medarbejdere samt igangsætning af flere større registre-
ringsopgaver ud over de løbende driftsopgaver. 

På papirarkivområdet tiltrådte Anette K. Poulsen stillin-
gen som arkivassistent i august og tog blandt andet del i 
det store arkivordnings- og registreringsarbejde, der alle-
rede var i gang. Således bød sommer, sensommer og efterår 
på sortering, rensning og registrering af et ca. ti hyldeme-
ter stort arkivmateriale fra Gørding Skole. Herudover blev 
der i løbet af efteråret ordnet og registreret arkivalier fra 
Esbjerg Lufthavn, Familierådgivning Syd, Kvaglund Skole, 
Sønderrisskolen, Danmarksgade Skole, Gjesing Skole, Grå-
dybskolen, Darum Skole/Darum Børneby, Huslejenævnet, 
Beboerklagenævnet samt Bryndum-Vester Nebel Sogne-
kommune. Desuden blev der påbegyndt en sortering og 
registrering af flere billedarkiver fra Esbjerg Kommunes 
skoler. Årets helt store ordningsopgave blev dog et ca. 200 
hyldemeter stort byggesagsarkiv fra Byggeri. I 2019 beslut-
tede Teknik & Miljø, Byggeri at få det sidste store fysiske 
byggesagsarkiv på rådhuset digitaliseret. I løbet af foråret 
2020 blev byggesagerne skannet af Post Nord i Fredericia 
(men rent praktisk i Polen), og herefter var papirorigina-
lerne klar til aflevering til Esbjerg Byhistoriske Arkiv. I juli 
modtog arkivet ikke mindre end 32 Post Nord burvogne 
fyldt med byggesager. Efter at vognene var blevet tømt for 
de mange sager, gik et stort arbejde i gang med at sortere 
sagerne i ejerlav- og matrikelnummerorden. Sorteringsar-
bejdet blev gjort færdig umiddelbart inden jul. Herefter 
venter rensning, pakning og registrering af dem. Bygge-
sagsarkivet var årets største kommunale arkivaflevering, 
men ikke den eneste. Således blev der i løbet af året også 
modtaget arkivalier fra Lønservice, Personale & Udvikling, 
Vej & Park og Kulturskolen.

Til Indhold
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Digitaliseringen af det store byggesagsarkiv og efterføl-
gende aflevering til bevaringsarkivet under Hovedbibliote-
ket frigjorde ikke mindre end tre arkivrum i rådhusarkivet, 
som kommunearkivsektionen herefter kunne disponere 
over. Derfor blev der i efteråret igangsat en flytning af ar-
kivalier fra fjernmagasinet i Ribe til rådhusarkivet. I første 
omgang blev ca. 150 hyldemeter stort arkiv fra Teknik & 
Miljø-Ribe pakket ned og flyttet. Opgaven var dog ikke 
helt fuldført ved årsskiftet 2020/2021.

Ligesom tidligere har kommunearkivsektionen løbende 
haft en større mængde ekspeditioner til både den kom-
munale forvaltning og til borgere. Fra papirarkiverne har 
forvaltningen fortrinsvist rekvireret dokumenter fra perso-
nalesager, arbejdsmarkedssager, hjælpemiddelsager, mil-
jøsager og børn- og ungesager. Desuden blev der ekspe-
deret dokumenter fra flere arkiverede IT-systemer, blandt 
andet ESDH-systemet eDoc samt systemerne NetsagBorger 
og WinPPR. Ekspeditionerne til borgere var i overvejende 
grad såkaldte adgangssager, hvor borgere med henvisning 
til arkivloven f.eks. har bedt om adgang til egen børnesag 
og i nogle tilfælde PPR-sag i henhold til reglerne i arkivlo-
ven. Som en del af behandlingen af adgangssagerne har 
medarbejdere i kommunearkivsektionen gennemgået og 
screenet alle dokumenter inden udlevering til borgeren. 

I kommunearkivsektionens afdeling for digitale arkiva-
lier – e-arkivet – fandt der i løbet af året to nyansættelser 
sted. Den 15. marts tiltrådte Pia Ebdrup Nielsen stillingen 
som e-arkivar, da den tidligere e-arkivar, Nikolaj Wolthers 
Andersen, efter tre års ansættelse valgte at søge nye ud-
fordringer i Københavns Stadsarkiv. Tiltrædelsen var af-
stemt, så Nikolaj Wolthers Andersen kunne introducere sin 
afløser i stillingen inden sin fratræden den 15. april. Det 
kom corona-nedlukningen så i vejen for, men han blev i 
stedet tilknyttet som konsulent i en periode. Først i juni 
kunne den nye e-arkivar møde fysisk på kontoret. De før-
ste 2½ måneder af ansættelsen var derfor med en digital 
tilgang, hvor indføring i arbejdsområdet foregik via mail, 
Skype m.v. I oktober tiltrådte Heidi Olivia Munksgaard stil-
lingen som e-arkivassistent, som var blevet ledig efter en 
intern personalerokade.

E-arkivet har i løbet af året kunnet mærke en effekt af 
corona-nedlukningen og de udfordringer, som det har 
bragt med sig på flere fronter. Der er modtaget to arkive-
ringsversioner fra Esbjerg Kommune – et elevsystem og et 
PPR-system. En del af de arkiveringsversioner, der var plan-
lagt for 2020, er udskudt til 2021, herunder Esbjerg Kom-
munes to store ESDH-systemer Acadre, som er udskudt på 
ubestemt tid, og KMD Sag, som er planlagt til aflevering 
i løbet af sommeren 2021. Herefter forventes et andet 
stort borgerbaseret bosteds-system, EG Sensum Bosted, så 
småt at melde sin ankomst. Fra samarbejdskommunerne 
er der i løbet af året modtaget ti arkiveringsversioner fra 
forskellige forvaltningsområder. Seks arkiveringsversioner 
er færdigtestede. Heraf afventer tre yderligere behand-
ling, og tre er godkendt og tilføjet til e-arkivets samlede 
datamængde, som er vokset til 19 terabytes. Denne data-
mængde vil vokse støt de kommende år, ikke mindst med 
arkiveringen af de nævnte, store ESDH-systemer, som er 
på vej.

I forbindelse med corona-nedlukningerne oplevede 
e-arkivet et stort behov at kunne udføre e-arkivopgaver 
hjemmefra. Der blev derfor oprettet fjernskriveborde, så 
arbejdet med digitale arkivalier, herunder test af arkive-
ringsversioner, kan udføres som hjemmearbejde. I begyn-
delsen af det kommende år vil der blive taget hul på fær-
digudviklingen af e-arkivets opbevaringsmiljø for arkivets 
data og arkiveringsversioner – et arbejde der forventes 
færdigt ved årets udgang. Ligeledes vil der i det kommen-
de år blive arbejdet på en løsning til genrejsning af arki-
veringsversioner.

Fotografafdelingen har brugt mange ressourcer på at 
understøtte digitaliseringen af positiver, negativer og dias 
fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Ribe Byhistoriske Arkiv. 
Dette arbejde har også omfattet negativer fra Paul Bøl-
lings, Bent Medvinds og H. C. Gabelgaards negativsam-
linger. For H. C. Gabelgaards vedkommende drejede det 
sig om hans dækning af RIBUS-konflikten, der udspandt 
sig for 25 år siden i Esbjerg. Digitaliseringen omfatter også 
billeder og albums, arkivet har indlånt til digitalisering. I 
alt blev der produceret 11.159 skanninger.

Til Indhold
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Udover at løse fotoopgaver for Esbjerg Byhistoriske Arkiv 
yder fotograferne også bistand til de øvrige kulturinstitu-
tioner i Esbjerg. For Sydvestjyske Museer drejede det sig 
blandt andet om fotobistand til etableringen af Hex-ud-
stillingen. Der er også blevet fotograferet for Esbjerg 
Kunstmuseum og Fiskeri- og Søfartsmuseet, blandt andet 
til events som Mad Til Milliarder Fra Havet, Bio Blitz og 
Østers Galla. Coronaen påvirkede dog også museernes 
arbejde og aktiviteter, og lukninger sendte personalet 
hjem.

Den ene af arkivets to fotografer løser mange opgaver 
for kommunens Kommunikationsafdeling og kommuna-
le direktørområder. Optagelserne gemmes og registreres 
i Fotoweb, som er arkivets billedhåndteringsprogram. På 
den måde kommer samtidsdokumentationen tidligt i ar-
kiv og er tilgængelig, hvad enten det drejer sig om stills, 
drone- eller videooptagelser. På grund af corona-situatio-
nen blev fokus rettet mere og mere mod digitale løsninger 
– oplæg til f.eks. borgermøder skulle laves i digital form, 
så de kunne præsenteres for borgere m.fl. via Skype eller 
Microsoft Teams, og det samme gjaldt oplæg fra ledelsen 
til større personalemøder og lignende. 

Det er således en bred vifte af opgaver, der er blevet 
løst, hvad enten det drejer sig om videoer á ca. 60 minut-
ters varighed om forskellige lejlighedstyper til ældre bor-
gere at vælge imellem (31 forskellige videoer) eller dro-
neoptagelser fra udstykningsområder. Som noget specielt 
kom diverse optagelser til kommunes information vedr. 
Covid-19 i løbet af 2020 som så blev udvidet med arkivets 
ønske om ekstra dokumentation af pandemien, som den 
kom til udtryk i byen og i gadebilledet til forskellige tider. 

Også fotografering til Esbjerg Kommunes nye instituti-
onshjemmesider blev en stor opgave, for der var krav om 
aktuelle optagelser af både bygninger og interiør. En sær-
lig opgave var det at følge anlægget af Grænsestien, som 
skulle være klar til 100-året for genforeningen den 11. juli, 
men også indvielsen blev corona-aflyst på grund af afbud 
fra kongehuset og forsamlingsforbuddet, og indvielsen – 
som meget andet – blev udsat til 2021, selv om stien var 
færdig og taget i brug. 

2020 blev et år med planlagte, spontane og ekstraordinæ-
re aktiviteter. Da billedet af en pandemi tegnede sig, satte 
Esbjerg Byhistoriske Arkiv som andre en dokumentation af 
pandemien i gang i dens forskellige faser. Dels var arkivets 
egne fotografer på opgaven, men der blev også appelleret 
til esbjergenserne om at medvirke, et samarbejde med Æl-
dresagens Esbjerg-afdeling blev sat i værk. Mange var akti-
ve i den første hjemsendelsesfase, men med sol og sommer 
sluttede de fleste. Enkelt holdt dog ud – en af dem var en 
dame på over 90, som med en månedlig beretning beskrev 
sine oplevelser og tanker tilbage på nogle af de mange 
pandemier, hun havde oplevet i sit liv.

Coronaen blev dagsordenssætteren i 2020. Allerede 
ved indgangen til efterårssæsonen blev corona-skruen at-
ter strammet, og det blev sværere og sværere at afholde 
arrangementer. I det lys besluttede arkivet ikke at lave et 
aktivitetsprogram for foråret 2021. Så meget var blevet 
flyttet eller måtte aflyses, at det ikke gav mening at lave et 
helt sæsonprogram for det efterfølgende for så at måtte 
aflyse det meste eller det hele.

Udsigten fra Esbjerg Lufthavns kontroltårn med det forholdsvis nyop-

rettede COVID-19-testcenter var ét af de billeder, der blev optaget som 

led i Esbjerg Byhistoriske Arkivs corona-dokumentation. Her kunne 

folk fra Esbjerg og Varde blive testet, om de var smittet med corona. 

Centret var baseret på drive-in, så man blev i bilen for at få testen 

foretaget. Foto: Torben E. Meyer. EBA Q25642-041

Til Indhold
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Jo nærmere vi kom december, jo tydeligere blev det, at 
nytårskuren heller ikke kunne afholdes i 2021, selv om den 
har været efterspurgt af mange. Forslagene til afholdel-
sen var talrige, men tiden var ikke til den slags arrange-
menter. Den landsdækkende lukning fra den 17. decem-
ber bekræftede det kloge i beslutningen, men med alle 
de foretagne tiltag i samfundet i løbet af 2020, tilsat vac-
cineringen, som skulle til at sættes i gang, var grundlaget 
forhåbentlig lagt til, at vi kan samles til ”nytårskur” igen 
ved årsskiftet 2021/2022. 

Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Farup Fælled, Farup Kirkevej 2, 6760 Ribe
Åbningstid: Torsdag i ulige uger kl. 15-17
Leder: Ragna Weidinger, Præstegårdstoften 14, 6760 Ribe 
Telefon: 47312488
E-mail: farupsognslokalarkiv@gmail.com

I 2020 deltog vi i SVAs generalforsamling i Billund Centret 
den 26. februar. Ved dette møde blev arkivets leder ind-
valgt i SVAs bestyrelse, hvor hun fik posten som kasserer.  

I marts blev al mødeaktivitet aflyst på grund af corona-si-
tuationen. 

Vi genoptog vor mødeaktivitet i Farup Fælled i starten 
af juni og vedblev til december, hvor alt igen blev lukket 
ned. 

Vi skulle have afholdt vort eget årsmøde og åbent hus 
den 23. april, men vi måtte udsætte dette til 27. august, 
hvor der kom seks gæster ud over bestyrelsen. Ivan Jørgen-
sen forelagde regnskabet, som blev godkendt af de tilste-
deværende. Vi fortalte om arkivets arbejde med Historisk 
Atlas. Arkivets ledelse fortsatte med Ragna Weidinger som 
leder, Ivan Jørgensen som kasserer og Villy Lønne, Susanne 
Møll, Lene Nielsen og Jens-Peter Knudsen som medlem-
mer. Der er enkelte, som måske kunne være interesserede 
i at deltage i arkivets arbejde. 

Arkivet har stået for ophængningen af det historiske 
scenetæppe fra det gamle forsamlingshus i Farup i det nye 
Farup Fælled. 

Vi har haft en del forespørgsler, både på telefon 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. 

Grimstrup Sognearkiv
Egekratskolen, Skovbrynet 2 B, Grimstrup, 6818 Årre
Åbningstid: 1. onsdag i måneden kl. 15-17 samt efter 
aftale. Lukket på skolens ferie- og fridage
Leder: Hjørdis Larsen, Egelundvej 22, Grimstrup, 6818 
Årre
Telefon: 75191287 / 29457905
E-mail: grimstrupsognearkiv@yahoo.dk
Hjemmeside: grimstrupsognearkiv.dk

2020 har været et helt anderledes år end tidligere år. Vi 
har haft de samme arbejdstider, onsdag kl. 14-16, men det 
er kun ganske få gange, vi har været til stede i arkivet.

Året startede dog, som det plejer med udarbejdelse af 
et 12 siders årsskrift med små artikler og billeder fra vores 

Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv stod for ophængningen af det histo-

riske scenetæppe fra det gamle forsamlingshus i Farup i det nye Farup 

Fælled.

Til Indhold
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område – samt en indkaldelse til ”Vintermøde” og gene-
ralforsamling til omdeling til vores ca. 150 medlemmer. 

Vintermøde og generalforsamling fandt sted mandag 
den 24. februar. Aftenens foredragsholder var Torben 
Bramming, præst ved Ribe Domkirke, som holdt foredra-
get ”Hofmanden og heksene” om Albert Skeel, som var Ty-
cho Brahes nevø og hofmand på Riberhus Slot 1601-1639. 

Årsmøde i Sydvestjyske Arkiver blev afholdt onsdag den 
26. februar i Billund Centret. Årsmøde i Esbjerg Kommunes 
Arkivudvalg foregik onsdag d. 11. marts i Samlingssalen i 
Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Efter Årsmødet holdt Henning 
Jørgensen foredrag om hjemmesiden Danmark set fra luf-
ten – før Google. Deltagere fra arkivet: Hjørdis, Lise, Rita 
og Niels Erik

Da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned 12. marts, 
stoppede arbejdet på arkivet. Det betød dog ikke, at der 
ikke kunne arbejdes hjemme. Arkivlederen kunne fortsat 
hjælpe folk, der søgte oplysninger fra arkivets arkivalier 
og billeder – og vores ”billedmand” Arne kunne registrere 
billeder.

Arkivet lå stille hen hele foråret, men corona-nedluk-
ningen blev dokumenteret med billeder af legepladser, 
skole og institution. Den 25. maj kom der endelig anbefa-
linger vedrørende genoplukning, så den 10. juni holdt vi 
konstituerende møde. Bestyrelsen mødtes ved den nyva-
skede ”Russersten”, som trængte til en opmaling. Stenen 
er sat til minde om to russiske krigsfanger, der skjulte sig 
for tyskerne under 2. Verdenskrig. Mødet fortsatte i Hjør-
dis’ have. 

Hjørdis havde gemt en meget stor del af aviserne fra 
midt i marts, så det aftaltes, at vi skulle lave en scrapbog 
om corona-perioden i nærområdet (Esbjerg, Fanø og Var-
de kommuner). Den opgave tog Niels Erik sig på. Arkiver-
nes årlige studietur blev aflyst, ligesom alle opslåede kur-
ser også blev det.

Arkivet har også i 2020 været medarrangør af fortæl-
le-eftermiddagene i konfirmandstuen. Den 25. februar 
fortalte Kurt Pedersen livs- og lokalhistorie samt minder 
fra Rousthøje. Efterårets arrangement blev desværre aflyst 
på grund af corona. 

På grund af meget lidt plads har vi i efteråret kun været 
meget lidt i arkivet. Det har været helt umuligt at overhol-
de afstandskravene på både en og to meter. Derfor beslut-
tede vi at holde den sædvanlige juleafslutning privat, men 
også dette valgte vi at aflyse. Der var ingen grund til at 
tage unødige chancer. 

I efteråret 2018 udgav vi sammen med menighedsrå-
dene den anden bog med ni spændende fortællinger fra 
konfirmandstuen. Vi har stadig et restlager, så vi har bøger 
til salg. Prisen er 75 kr.

Igen i 2020 fik vi fik penge – nemlig 3.000 kr. fra Skads 
Herreds Brandkasse. Dem vil vi bruge på to kontorstole.

Vi har i 2020 registreret to arkivalier og 54 billeder og 
fået indleveret otte arkivalier. I 2019 var det tre – i 2018 var 
det 15 og i 2017 var det 10. 

Årsskriftet fra Grimstrup Sognearkiv havde Roust Skole 

som forsidemotiv.

Til Indhold
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Siden starten af 2017 har arkivet også arbejdet med Histo-
risk Atlas. Vi har indtil nu oprettet knap 30 historier, så det 
begynder at knibe med kilder og billeder til nye fortællin-
ger. Der er stadig løse ender, men der arbejdes på sagen…

Hjemmesiden er et af de områder, hvor vi gerne vil et 
stykke videre. Troels Sørensen har for længst givet tilsagn 
om at gå i krig med opgaven, men vi venter fortsat på, 
at der oprettes et kursus, så han kan få noget hjælp til at 
komme godt i gang.

Forrige år – i februar måned – blev det muligt at skanne 
og uploade originale eller renskrevne dokumenter i Arki-
bas, så de – ligesom billederne – vil kunne ses på arkiv.dk. 
Vi er endnu ikke kommet rigtig i gang, men spændende 
bliver det, for vi har fine ting liggende, som vi gerne vil 
vise omverdenen, at vi har. 

Arkivet er altid interesseret i at modtage arkivalier og 
billeder fra området, så har I – eller nogen I kender – noget 
liggende, vil vi rigtig gerne have det – eller måske bare 
låne og kopiere det

Som afslutning på beretningen vil jeg gerne takke re-
sten af bestyrelsen/arkivmedarbejderne: Hjørdis, Arne, Lise 
og Rita for indsatsen i 2019.

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

Så er et meget specielt år i Guldager Sognearkivs historie 
afsluttet. Et år i corona-epidemiens skygge, et år præget af 
nedlukning og restriktioner, der har gjort dagene i arkivet 
noget anderledes.

2020 startede på vanlig vis. Vi deltog i kursus i Helle Hal-
len i slutningen af januar og starten af februar. I februar 
lavede vi en lille billedudstilling med billeder fra det gamle 

Guldager. Den blev vist til Guldager Borgerforenings gene-
ralforsamling. Der var stor interesse for den, og vi fik gjort 
opmærksom på arkivet. Så kom nedlukningen i marts. Vi 
nåede lige at deltage i SVAs årsmøde på Esbjerg Byhisto-
riske Arkiv. 

Vi vedtog i arkivet at følge myndighedernes retnings-
linjer vedrørende fremmøde, åbningstider og besøgende, 
så resten af året blev stille. Vi mødtes i arkivet, når det var 
tilladt, arbejdede med arkivering og besvarede henvendel-
ser, der kom pr. mail.

Nordvestnyt, vores lokale blad, blev og er fortsat sat på 
standby, så en artikel om Guldager i besættelsestiden lig-
ger i skuffen og venter på bedre tider.

Vores håb nu, hvor nedlukningen stadig gælder, er, at vi 
snart kan vende tilbage til normale tilstande igen.

Gørding Sognearkiv
Plejehjemmet Østergården, Nørremarken 23, 6690 Gør-
ding
Åbningstid: 1. og 3. mandag i måneden kl. 19-21, 2. tirs-
dag i måneden kl. 14-16 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/

Året vil blive husket som et meget specielt år. For 
vores vedkommende, med beliggenhed i kælderen på 
Plejecenter Østergården, har adgangen været sparsom. 
Kun ganske få gæster har været på besøg, og fra decem-
ber har vi været helt lukket ude.

I årets løb har vi modtaget flere afleveringer, blandt 
andet fra bogtrykker Chr. Sørensens familie. Afleveringen 
indeholdt blandt andet forskellige motiver på postkort, 
fremstillet i bogtrykkeriet, samt værktøj til indbinding af 
bøger. Vi har haft flere henvendelser pr. mail og telefon 
end tidligere. 

Arkivet har også i år bidraget med en artikel i Lokal-
historisk Forening for Brammingegnens Årbog, ”Defek-
triceelev på Gørding Apotek 1959-1963” skrevet af Nora 
Olesen. På bogens udgivelsesdag fortalte forfatteren ud 

Til Indhold
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fra forskellige genstande om arbejdet som elev i en tid, 
hvor næsten alt var håndarbejde.

I juni måned døde vort afholdte og dygtige udvalgs-
medlem og kasserer Henning Nielsen efter længere tid 
sygdom. Henning var tidligere trafikassistent ved DSB, tek-
nisk meget dygtig og god at arbejde sammen med. Æret 
være Hennings minde.

Sidst på året har vi fået en ny kasserer, Arne Clausen, og 
et nyt udvalgsmedlem, Kasper Krintel. Udvalget er nu på 
fem medlemmer. Vi har efter lang ekspeditionstid fået vo-
res bankforbindelse genoprettet. Leif Køhler passer vores 
hjemmeside og facebook. Niels Jørn Johannessen arbejder 
med at stedfæste de mange billeder, som vi har modtaget 
hen over tid. Vores avisudklipssamling bliver nu videreført 
af Aase Nielsen.

I november måned blev der indkøbt nyt nødvendigt ud-
styr. Vi har endnu ikke haft det rigtig i gang, men ser frem 
til tre nye arbejdspladser. Vi håber på, at vi snart igen kan 
få adgang til vores samlinger.

Historisk Samling fra Besættelsestiden
Esbjerg Museum, Nørregade 25, 6700 Esbjerg
Åbningstid: Efter aftale
Leder: Henrik Lundtofte
Telefon: 76163995
E-mail: henlu@sydvestjyskemuseer.dk
Hjemmeside: www.hsb.dk 

Hvem skulle have troet, at året 2020 ville byde på udgangs-
forbudslignende bestemmelser, begrænsninger i forsam-
lingsfriheden og andre tiltag, der smagte af besættelsestid 
– og som naturligvis grundigt prægede HSBs virksomhed. 
Således var HSBs medarbejdere hjemsendt fra foråret til 
hen på forsommeren, og samtidig blev en stribe aktiviteter 
udskudt eller helt aflyst. Det gjaldt det årlige møde i HSBs 
Board, ligesom det store arrangement, der på initiativ af 
HSB og MYRTHUE var planlagt til afholdelse i Esehaven og 
på Esbjerg Museum 4. maj, måtte aflyses. Heldigvis kunne 
andre arbejdsområder prioriteres højere end forventet, og 
nye formidlingsaktiviteter søsættes. 

For HSB var årets største formidlingsmæssige tiltag åbnin-
gen af udstillingen i Fovrfeld Gravlund. På grund af coro-
naen var der ikke noget egentlig snoreklip, der markerede 
åbningen af udstillingen. Men fra fredag den 2. oktober 
kunne man se den lille udstilling i kapellet med et par gen-
stande fra Sydvestjyske Museer i montrer bygget af hånd-
værker Carsten M. Pedersen. Via skilte og QR-koder kan 
man ude på selve kirkegården gå på opdagelse i Gravlun-
den blandt de mange 2. Verdenskrigs-grave og finde de 16 
grave og monumenter, der er markeret med en QR-kode, 
som kan skannes med en smartphone. Koden fører frem 
til en lille tekstet lydfil, der fortæller om det menneske, 
der ligger begravet. Lydfilerne er skrevet og indtalt af HSB-
folk og beretter på dansk, tysk og engelsk om nogle af 
Gravlundens over 1.500 skæbner fra 2. Verdenskrig. Det er 
mennesker i alle aldre og fra hele verden. 

Gravlundsprojektet fandt sted i et godt samarbejde 
med kirkegårdsledelsen og Esbjerg Kommune. Alle på HSB 
deltog, blandt andet bidrog Mona Jensen med oversættel-
ser til tysk, Ida Kjær Larsen med optagelse af speak, Ben-
neth og Lise Østergaard Petersen med korrekturlæsning, 
Henrik Lundtofte med tekster – Gravlunden er dog ikke 
mindst et resultat af Søren W.K. Rasmussens indsats og ud-
forskning af kirkegårdens historie og skæbner (Se artiklen 
i Levende Viden 2019). Søren W.K. Rasmussen præsente-
rede Gravlund-udstillingen i både oplæg, i Ugeavisen og 
i P1 Kultur. 

Den anden store nyhed var, at HSBs nye hjemmeside 
(stadig www.hsb.dk ) åbnede 25. august. Dermed gik et 
længe næret ønske i opfyldelse, og dermed har HSB fået 
en mere tydelig præsentation på internettet med centrale 
informationer om arkivmateriale, forskning, undervisning, 
foredragstilbud og lidt om HSBs forhistorie. 

Samtidig lever www.illegalpresse.dk med masser af 
undergrundsmateriale fint og er fremdeles godt besøgt 
(48.000 brugerbesøg) og fungerer som en port til henven-
delser til HSB. Derimod lukkede vi vores netleksikon www.
besaettelse-befrielse.dk , der efterhånden fremstod noget 
træt og forældet. 

Til Indhold
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Særlige pandemi-relaterede tiltag fandt sted, da Ida Kjær 
Larsen og Henrik Lundtofte i juni i hast udviklede et kon-
cept med cykelture i den 2. Verdenskrigs Esbjerg, som Ida 
Kjær Larsen og Søren W.K. Rasmussen gennemførte som et 
af Esbjergs Kommunes særlige sommertilbud til skolebørn. 
Konceptet har så meget potentiale, at Ida Kjær Larsen og 
Søren W.K. Rasmussen nu videreudvikler det, så der kan 
skabes permanente ture i krigens Esbjerg, der også omfat-
ter voksne ”på jernhest.” 

Arkivleder Henrik Lundtofte deltog blandt andet i en 
DR2-serie om Hitlers fotograf og berettede om Esbjerg 
1943 samt bidrog til Undervisningsministeriets/UC Syds 
materiale om 1945, der er henvendt til udskolingen. 

På Auschwitzdagen den 27. januar var der åbent hus 
i Holocaust-Undervisningscentret anført af de gode sam-
arbejdspartnere fra MYRTHUE. Samtidig kunne Ida Kjær 
Larsen med en bevilling fra Johan Hoffmann-fonden ny-
udvikle og gennemføre pilot-undervisningsforløb for gym-
nasieelever om nazisternes jødeudryddelser, der bygger 
videre på erfaringerne fra undervisningscentret. Forløbe-
ne måtte dog indstilles på grund af Covid-19, det samme 
gjaldt de tilsvarende nyudviklede tilbud til voksengrupper. 

Pandemien bremsede selvfølgelig mange omvisninger 
og foredrag. I årets løb har HSB-folk stået for 19 omvis-
ninger, undervisningsforløb og foredrag. Mens den klas-
siske foredragsmodel ikke lod sig gennemføre en stor del 
af året, kunne det levende ord flyttes til digitale platfor-
me. I samarbejde med kreative kolleger fra Sydvestjyske 
Museer lavede HSB-folk en stribe fortællinger om Esbjerg 
under 2. Verdenskrig på YouTube og facebook med fotos 
og optagelser fra lokale steder dengang og i dag koblet 
sammen med enkelte autentiske genstande, kildemateria-
le og beretninger. Skønt der ikke er tale om en afløser for 
det traditionelle foredrag, viste konceptet sig at nå rigtig 
bredt ud. 

HSB blev i foråret brugt af lokale avismedier, TV 2 og 
Radio 4 i besættelsestidsrelaterede indslag samt i forbin-
delse med DRs store 1940-45-tema i foråret. Desuden har 
arkivet i årets løb modtaget omkring 160 henvendelser om 
arkivmateriale og med spørgsmål om besættelsestiden. 

Arkiv.dk er en frugtbar platform, og Mona Jensen har re-
gisteret nye dele af HSBs materiale i Arkibas. 

Ida Kjær Larsen har registreret en stor bid af HSBs ef-
terhånden vildtvoksende samling af nyindkomne under-
grundsblade. Registreringen har lukket en stribe huller i 
HSBs samling. Endelig er arbejdet med at omkatalogisere 
HSBs bogbestand nået så langt som muligt for nuværende 
med hjælp fra bibliotekar Kristian Andersen, SJM.

Når det gælder forskning, har arkivleder Henrik Lund-
tofte især været beskæftiget med en stor projektansøg-
ning til VELUX FONDENs Museumsprogram. Sammen med 
Viborg Museum, Vardemuseerne og SDUs center for vel-
færdsforskning (DaWS) planlægger vi et stort fælles forsk-
nings- og formidlingsprojekt 2021-2024 under overskriften 
De udstødte, de uvelkomne og de beundrede – Resociali-
sering, velfærd og demokratisering 1945-1950. Projektet 
handler blandt andet om resocialisering af landsforræder-
dømte, demokratisering af tyske og andre flygtninge samt 
hjælp til modstandsfolk (uddannelsesstøtte fx), og både 
forskning og formidling vil kredse om, hvorvidt reintegra-
tionen efter krigen pegede frem mod velfærdssamfundet. 
Det samlede budget er på 7,5 mio., hvoraf VELUX-ansøg-
ningen udgør knap fem mio. kr. I december fik vi den rig-
tig gode nyhed, at projektet var blandt de udvalgte, der 
var gået videre til den egentlige ansøgningsrunde med 
deadline februar 2021. 

Desuden har Henrik Lundtofte arbejdet med tysk be-
sættelsespolitik, færdigskrevet en artikel til antologien 
Reshaping the Nation, der skal udkomme på Palgrave  
MacMillan 2021, og skrevet fagfællebedømmelser, lige-
som han og Mona Jensen hver skrev et nyt kapitel til en 
revideret udgave af bogen Modstand om modstandskam-
pen i Sydvestjylland. Bogen udkom i april. Den glædelige 
baggrund var, at førsteoplaget af Modstand fra 2015 ef-
terhånden var udsolgt. 

Søren W.K. Rasmussen afleverede sin specialeafhand-
ling med en analyse af Frihedsrådets lokalkomiteers rol-
le under og efter besættelsen til topkarakter på Aarhus 
Universitet. Han skrev desuden en artikel til Levende Vi-
den om Esbjergs flygtningelejre – endnu et underbelyst 
aspekt af Esbjergs besættelsestidshistorie – der på grund 
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af pandemien dog først udkommer næste år. Søren W.K. 
Rasmussen fik i eftersommeren job i Kolding som informa-
tionsmedarbejder, men er til glæde for HSB og SJM fortsat 
et stort aktiv som frivillig og omviser. 

Ida Kjær Larsen har gransket et helt ubeskrevet tema, 
nemlig Holocaust-benægtelse i det 21. århundredes virtu-
elle virkelighed. Projektet, der har et stort potentiale, blev 
muligt via tre ugers frikøb fra Sydvestjyske Museers forsk-
ningspulje. Resultaterne publiceres i 2021. 

Som frivillige har Mona Jensen, Søren W.K. Rasmussen 
og Ida Kjær Larsen ydet en stor indsats for HSB, også når 
det gælder om at få dagligdagens småopgaver håndteret. 
Pr. distance har Lise og Benneth Østergaard Petersen læst 
korrektur og kommenteret en stribe tekster. Palle Ander-
sen arbejder fortsat på egne projekter med status af privi-
legeret bruger på HSB. 

I november døde Leif Houmøller Thomsen, der indtil 
2018 var frivillig på HSB. Leif begyndte i 2008 på HSB og 
deltog i det store arbejde med at indeksere det illegale 
Information. Han fortsatte som frivillig, da HSB i 2014 fu-
sionerede med SJM og rykkede ind på Esbjerg Museum, 
hvor han blandt andet hjalp med opbygningen af Mod-
stands-udstillingen. Leif var en værdsat frivillig, der havde 
sin helt egen tørre humor. Han har desuden foræret HSB 
flere fine arkivalier. Ære være Leifs minde. 

HSB har i 2020 modtaget 17 afleveringer. Foruden ind-
holdet af en stor rejsekuffert, der blandt andet rummede 
en del numre af Broen, et blad til danske Tysklandsarbej-
dere, modtog HSB to bemærkelsesværdige brevsamlinger. 
Fra en giver modtog arkivet knap 50 kærestebreve fra 
1939-40. For mentalitetshistorikere er den slags det rene 
guld, hvilket i endnu højere grad kan siges om den omfat-
tende korrespondance mellem et forældrepar i Randers og 
deres søn, der blandt andre steder var bosat i Taastrup ved 
København, som HSB modtog i efteråret. Brevvekslingen 
har tyngdepunkt i årene 1943-45 og omfatter 88 breve 
med hverdagsbetragtninger, forældre-kærlighed, reaktio-
ner på den politiske udvikling og en stærk kristen tro. Det 
er en af de største enkeltsamlinger af breve, HSB nogen-
sinde har modtaget. På den måde blev 2020 langt fra kun 
året med alle aflysningerne. 

Hjerting Lokalarkiv
Jon & Dittes Hus, Gl. Guldagervej 12, 6710 Esbjerg V
Åbningstid: Mandag kl. 9-12
Leder: Else Marie Nielsen, Kildevej 6 6710 Esbjerg V
Telefon: 23662325
E-mail: hjertinglokalarkiv@bbsyd.dk
Hjemmeside: www.hjertinglokalarkiv.dk

Året kom hurtigt i gang, da arkivet lagde ud med et fore-
drag og film om Hjerting Bys historie, i ”Jon & Dittes Hus” i 
Hjerting – bestilt af foreningerne Butterfly og Ældre Sagen 
i januar måned. Det var en god eftermiddag, hvor vores 
film blev godt modtaget. 

Allerede i marts måtte vi jo lukke ned på grund af coro-
na – ligesom andre arkiver – og aflyse et besøg på arkivet. 
Arkivet åbnede igen efter lokalerengøring og afspritning i 
maj, og der blev afholdt en byvandring for to personer en 
forårsaften sidst i maj. 

Coronaskiltning i Hjerting
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Efter åbning i maj fik vi nogle fine afleveringer, især et 
album med foto af huse i det gamle Hjerting fra 700-års 
jubilæet i 1991. Vi fik også nogle forespørgsler fra elever 
og studerende, der skulle afslutte eksamen, og senere på 
året til en afhandling.

Derefter gik året sin gang med registrering indtil sep-
tember, hvor vi igen var på skolen for at fortælle og vise 
film om skole og undervisning i ”gamle dage” for 0. klasse. 
Der er tre klasser, så det var tre foredrag – det faldt godt 
ud. 

I efteråret måtte vi arbejde med vores hjemmeside, og 
den er nu i gang igen. 

Desværre blev vores deltagelse på Myrthuegård, i HIFs 
byfest og i Jul i Hjerting aflyst, også på grund af corona, 
men når vi ser tilbage, har vi efter omstændighederne haft 
et godt år, hvor vi har fået arkivet set godt igennem og 
mærket byen.

Hjortlund Sognearkiv
Fårevej 16, 6771 Gredstedbro
Åbningstid: 1. onsdag i måneden kl. 19-21 og sidste fre-
dag i måneden kl. 14-17. Lukket i skolernes ferier
Leder: Lauritz Lauritzen, Hjortlundvej 19,  
6771 Gredstedbro
Telefon: 75431040
E-mail: info@hjortlundsognearkiv.dk

Året 2020 har været et noget specielt år. Alt har stort set 
været sat på pause på grund af Covid-19. I vores lille arkiv 
har det stort set stået på hjemmearbejde, vi har skannet 
og registreret hjemmefra og kun været i selve arkivet me-
get lidt for at se, om alt nu også var, som det skulle være. 
Men lidt aktivitet har der dog været. På arkivets offentlige 
søgedatabase på internettet, arkiv.dk, har der været 1898 
visninger. Vi har sådan løseligt prøvet at tælle timer på vo-
res hjemmearbejde, det er løbet op i 423 timer.

Nu må vi håbe, der snart kommer almindelige tilstande 
igen, så vi kan åbne igen, som vi plejer. 

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

Arkivåret indledtes den 16. januar 2020.  Det årlige styrel-
sesmøde blev afholdt den 20. februar 2020 i arkivets lo-
kaler. Den 2. april 2020 havde arkivet planlagt at fremvise 
de nye lokaler for sognets beboere m.fl. Samtidig skulle 
25-året for arkivets etablering den 6. april 1995 fejres, og 
Elna og Robert skulle fejres for deres store indsats lige si-
den etableringen. De er begge stadig meget aktive som 
henholdsvis daglig leder og formand. Begge har de mod-
taget et diplom, som nu er ophængt i arkivet. Vi måtte 

3. september 2020 overrakte Hostrup Sogns Jagtforening en donation 

på 5.000 kr. til Hostrup Sognearkiv. På billedet ses Elna Vogt, daglig 

leder af arkivet, flankeret på højre side af Jagtforeningens formand 

Christian Moltesen Hansen og jagtforeningens kasserer Bjarne Sørensen. 
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jo, som så mange andre, udsætte dagen, og nye datoer 
er ligeledes blevet udskudt. Hvornår vi får mulighed for 
at åbne så meget, at vi kan invitere til åbent hus, står p.t. 
hen i det uvisse.

Ved arkivmødets begyndelse den 3. september 2020 
dukkede formand Christian Moltesen Hansen og kasserer 
Bjarne Sørensen fra Hostrup Sogns Jagtforening uventet 
op og overrakte i anledning af jubilæet en check på 5.000 
kr. til hjælp til arkivets udsmykning samt udskiftning og 
modernisering af udstyr. Den 18. september 2020 mødtes 
arkivets personale med ægtefæller til smørrebrød – mod 
egen betaling. 

En af arkivets store dage, Marbækdagen i 2020, blev 
aflyst af arrangørerne som følge af Covid-19.

I 2020 har der ikke været afholdt særarrangementer 
i arkivet, idet Covid-19 har gjort det umuligt at indbyde 
gæster.

Der er, til trods for at Covid-19 har sat en stopper for 
normal aktivitet i arkivet, foregået en del arbejde med 
registreringer, lokaler og udstyr. Herudover har en tre til 
fire medlemmer, når Covid-19 har tilladt det, tilbragt en 
ugentlig formiddag i arkivet. Arkivet har i længere perio-
der været lukket, men der har været enkelte besøg samt 
en del kontakter pr. e-mail.
 
Hunderup Sognearkiv
Kjærgårdsvej 9a, Hunderup, 6740 Bramming
Åbningstid: 1. mandag i måneden kl. 19.30-21.30
Leder: Niels Hansen 
Telefon: 20433067
E-mail: hunderupsognearkiv@gmail.com

Året har været præget af corona, og i perioder har vi haft 
lukket. Vi har modtaget fem afleveringer med billeder og 
erindringer, og der har igen i år været henvendelser om 
gårde og huse samt enkelte om personer. I begyndelse af 
marts havde vi et opstartsmøde om udgivelse af en bog 
om Hunderup/Sejstrup med ca. 25 deltagere, men også 
dette arbejde er sat lidt på pause indtil videre. 

Hviding Sognearkiv
c/o Vester Vedsteds Forsamlingshus,  
Vester Vedsted Byvej 57, 1.  6760 Ribe
Åbningstid: 1. mandag måneden kl. 19-21 samt efter 
aftale
Leder: Anne Lorenzen, Hviding Kirkevej 22, 6760 Ribe
Telefon: 75445127
E-mail: anne@hvidingsognearkiv.dk
Hjemmeside: www.hvidingsognearkiv.dk

Ikke kun på grund af coronaen har året været meget 
usædvanligt for Hviding Sognearkiv. Vi har siden 2016 
vidst, at vores tilholdssted i Egecentret var på lånt tid, da 
Esbjerg Kommune havde besluttet at sælge bygningerne. 
Det blev en realitet den 1. marts 2020. Til alt held havde 
vi fået stillet midlertidige lokaler til rådighed i den gam-
le skole i Vester Vedsted, så mens landet lukkede ned på 
grund af corona, flyttede vi arkivet fra Egebæk til Vester 
Vedsted.

Samtidig med alt dette var vi i fuld gang med at søge 
fondsmidler til en tilbygning til Kultur- og Aktivitetscen-
tret i Hviding, som fremover skal huse arkivet. Målet blev 
nået i november, da Nordea-fonden gav os en pæn sum 
penge. Vi kunne derefter gå i gang med de praktiske for-
beredelser til byggeriet, men det hører alt sammen med 
til 2021. Imidlertid er vi i arkivet meget taknemmelige 
for den store støtte, vi har fået, og glæder os til at flytte 
”hjem” i sognet igen, da et lokalarkiv netop skal være lo-
kalt funderet.

Det er i årets løb ikke blevet til meget arbejde på arki-
vet. Dels brugte vi tid på praktisk at komme på plads i de 
nye lokaler, dels har året jo været præget af nedluknin-
ger i offentlige bygninger. Heldigvis har vi kunnet arbejde 
hjemmefra, og der er både blevet journaliseret og registre-
ret billeder og A-fonde. Der er indkommet 29 afleveringer, 
og der er registreret ca. 300 billeder. Vi fik sidst på året en 
stor og spændende aflevering om den lokale kunstner Ag-
nes Smidt. I forbindelse med den fine udstilling om Agnes 
Smidt på Ribe Kunstmuseum udkom Inger Lauridsens bog 
om kunstneren. Alt materiale, som blev brugt som forlæg 
for bogen, har Inger Lauridsen venligst overladt til arkivet.
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Vi måtte i marts aflyse vores årsmøde, som skulle have om-
handlet genforeningen, men til gengæld nåede vi at være 
med til at fejre 100-året for afstemningen ved en afstem-
ningsfest i Hviding Forsamlingshus. Vi havde til et meget 
velbesøgt arrangement lavet en lille udstilling om afstem-
ningen i Hviding Sogn og havde også i aftenens løb et lille 
indlæg med oplæsning af Maja Snitgards erindringer fra 
afstemningsdagen.

Jernved Gredstedbro Lokalarkiv
Kirkebakken 33, 6771 Gredstedbro
Åbningstid: Hver den 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 14-16. 
Lukket i skolernes ferier
Leder: Ole Steinmeier, Valmuemarken 3,  
6771 Gredstedbro 
Telefon: 24262725
E-mail: ole@steinmeier.dk

Året 2020 har jo været et meget specielt år for hele 
samfundet og dermed også for lokalarkiverne. Det 
afspejler sig selvfølgelig i de aktiviteter eller manglen på 
samme, som der har været i forbindelse med arkivarbejdet. 
I den første tid med corona-lukning overholdt vi vores åb-
ningstider og afviklede også nogle møder, men vi blev hur-
tigt enige om, at det nok ikke var forsvarligt, så derfor 
vedtog vi at holde lukket for besøgende fra sommerferien 
og året ud. De planlagte guidede gåture i hhv. Jernved og 
Gredstedbro blev derfor aflyst. Loppemarkedet i Jernved 
kulturhus, hvor vi har til huse, og hvor vi plejer at holde 
åbent hus, blev ligeledes aflyst. Her plejer vi ellers at have 
mange besøgende, som er nysgerrige efter at vide noget 
om arkivarbejdet og høre noget om lokalsamfundet. Så alt 
i alt må vi konstatere, at der ikke har været nogen udad-
vendt aktivitet i år. 

Lukningen for besøgende har ikke forhindret, at man 
kunne komme i kontakt med os. Arkivlederens telefon har 
været åben, og vi har annonceret i lokalpressen, at man 
var velkommen til at ringe og lave aftale om aflevering 
af arkivalier. Vi har da også modtaget to store afleverin-
ger, hvoraf den ene indeholdt en del materialer, som vi har 
vurderet til at høre hjemme i at andet arkiv inden for Ar-

kivsamvirket i Esbjerg Kommune. Alt, hvad der er kommet 
ind efter april 2020, er blot blevet sat til side til senere be-
handling, da vi heller ikke har ment, at det var forsvarligt 
at mødes til arbejdsfællesskab. Arkivlederen har sørget for 
at tjekke post og mail samt holde det i gang, som ikke kan 
udsættes. 

Vi har haft en del henvendelser via arkiv.dk. Det fortæl-
ler noget om, at vi er blevet meget mere synlige i samfun-
det, og at der er en stor interesse for historien. Den har 
muligvis altid været der, men er nu blomstret op, fordi det 
er blevet let at finde fortiden frem. 

I begyndelsen af året anskaffede vi en ny printer, da 
den gamle lavede for mange ”knuder”, men ellers er vi ret 
godt med, hvad angår IT-udstyr. 

Vi er nu kommet så langt med billedskanning, at vi vel 
stort set kun mangler 2-300 billeder. Men det tager tid, 
fordi der med uploading af billederne også følger opda-
tering af de oplysninger, vi har om dem i Arkibas. Gevin-
sten ved at bruge tid på det er jo så, at man får renset og 
ajourført basen.

Arkivbestyrelsen har fået ny formand. Den gamle for-
mand ønskede selv at gå, men lod sig dog overtale til at bli-
ve i bestyrelsen lidt endnu. Det er vi glade for, fordi han som 
opvokset i sognet har en stor viden, som vi gerne vil og må 
trække på. Arkivbestyrelsen består så stadig af fem med-
lemmer ligeligt fordelt mellem Jernved og Gredstedbro.

Kalvslund Sognearkiv
Østervej 4, Kalvslund, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. tirsdag i måneden kl. 14-17 samt efter 
aftale med lederen
Leder: Hans N. Brunsgaard, Varmingvej 17, 6760 Ribe 
Telefon: 61419365
E-mail: haise1950@gmail.com

Året startede helt normalt. Efter arbejdet med bogen 
”Gårde og huses historie i Kalvslund Sogn” skulle vi igen 
til at begynde med registreringerne, men så startede alt 
det med coronaen.

Så vi havde kun normalt åbent tre gange, så lukkede vi 
for det. Vi nåede dog at holde ordinær generalforsamling. 
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Vi havde så lukket resten af året. Registreringsarbejdet var 
stadig sat i bero. 

Al festlighed i forbindelse med grænsestiens åbning 
blev også aflyst. Afleveringer og besøg har heller ikke væ-
ret særlig mange bortset fra et besøg fra Mandø for at 
høre om at starte et arkiv der. To billedafleveringer blev 
det til, et af Kongensgave og et skolefoto fra den gamle 
skole, nok fra sidste halvdel af 1920’erne. Så alt i alt et ikke 
særlig aktivt år. Jeg håber, 2021 bliver mere normalt. Til 
sidst vil jeg takke alle for godt og hyggeligt samarbejde.

Ribe Byhistoriske Arkiv
seminarieHuset, Simon Hansens Vej 1, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. tirsdag i måneden kl. 12-16
Leder: Mette Guldberg
Telefon: 27241477 
E-mail: ribebyarkiv@esbjerg.dk
Hjemmeside: rba.esbjergkommune.dk

Første januar 2020 trådte de nedskæringer i kraft, der var 
indeholdt i Esbjerg Kommunes budget 2020. De indebar, 
at den ugentlige åbningstid for Ribe Byhistoriske Arkiv fra 
1. januar blev reduceret fra to gange om ugen, tirsdag og 
torsdag kl. 12-16, til én månedlig åbningsdag, første tirs-
dag i måneden kl. 12-16. Som konsekvens af besparelserne 
blev løntimerne til arkivlederen desuden skåret ned fra 18 
til 11,5 timer om ugen pr. 1. juli. Arkivets tre frivillige og 
to lønnede medarbejdere har fortsat fast arbejdsdag hver 
tirsdag kl. ca. 8-16. 

Arkivleder for Ribe Byhistoriske Arkiv siden 2012, Ka-
ren Jermiin Nielsen, fratrådte med udgangen af juli for 
at tiltræde en stilling som udviklingskonsulent i Esbjerg 
Kommunes kulturforvaltning. Efter to måneders vakance, 
hvor arkivar Lars Hyldahl Brockhoff fra Esbjerg Byhistori-
ske arkiv fungerede som afløser, tiltrådte Mette Guldberg 
1. oktober 2020 som ny arkivleder. Ligesom Karen Jermiin 
Nielsen fungerer hun sideløbende som konsulent for Syd-
vestjyske Arkiver. 

Arkivet nåede kun at have åbent tre gange efter de nye 
åbningstider, før den danske regering 11. marts 2020 luk-
kede landet ned på grund af den stigende smitte med ny 

corona-virus Covid-19. Det indebar, at arkivet lukkede for 
publikum, og at arkivets frivillige blev sendt hjem, mens de 
to lønnede medarbejdere arbejdede hjemmefra. 

Med den gradvise genåbning af samfundet fra slutnin-
gen af maj blev det igen muligt for medarbejderne at gå 
på arbejde på arkivet, og fra den 2. juni blev tirsdag igen 
fast arbejdsdag på arkivet. Arkivets genåbning for publi-
kum måtte vente endnu nogle måneder, og først den 3. 
november, efter otte måneders lukning, genåbnede ar-
kivet med den nye reducerede åbningstid. Det betød, at 
arkivet samlet set i 2020 havde åbent i alt 20 timer fordelt 
på fem åbningsdage. 

Under nedlukningen servicerede arkivet så vidt det lod 
sig gøre sine brugere over nettet, og fra oktober blev der 
også lavet enkelte særaftaler om besøg på arkivet, som 
blev gennemført under skærpede sikkerhedshensyn af 
hensyn til corona-smitten. Til gengæld er der oplevet en 
øget interesse for arkivets samlinger på arkiv.dk. Her steg 
antallet af visninger med over 70 procent i forhold til 2019.
Den 16. december 2020 lukkede regeringen på ny landet, 
hvilket indebar, at arkivets frivillige igen blev sendt hjem, 
mens de lønnede medarbejdere så vidt muligt arbejdede 
hjemmefra. Det var kun muligt for lønnede medarbejdere 
at komme på arkivet i bibliotekets selvbetjente åbningstid 
på hverdage mellem 14 og 17. 

Arkivet har med tak modtaget materiale fra i alt ni gi-
vere. Blandt årets større afleveringer kan nævnes Ribe Hol-
mekasses arkiv, arkivalier fra snedkermester Dau samt en 
samling af fotoalbum fra en Ribe-familie. 

I arkivet er der blandt andet blevet arbejdet med føl-
gende i 2020:

Registrering af billeder fra en omfattende aflevering af 
billeder fra Ugeavisen Ribe, herunder tilknytning af digita-
le billeder i Fotoweb.

Indføringen af arkivets samling af personordnede ud-
klip i Arkibas blev tilendebragt i november 2020. I alt er 
der 3531 sådanne registreringer.

Indføring af arkivets samling af emneordnede udklip i 
Arkibas blev fortsat året igennem.

Arkivets plakatsamling blev skannet og foreligger nu 
digitalt. Herefter skal plakaterne gennemgås, registrering 
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og Arkibas-indføring skal tilendebringes og plakaterne ar-
kiveres. 

Med udgangen af 2019 blev samlingen fra Historisk Ar-
kiv i Seem Sogn, i alt 40 hyldemeter, indlemmet i Ribe By-
historiske Arkiv, og arkivet i Seem blev lukket i forbindelse 
med arkivets mangeårige leder Søren Mulvads afgang. I 
årets første måned blev arkivet bragt på plads i Ribe, og 
registreringerne importeret til RBAs Arkibas-registrerin-
ger, så de er søgbare her. 

Der er påbegyndt en ”Håndbog for Ribe Byhistorisk 
Arkiv”, der beskriver arbejdsgangene og andre forhold af 
relevans for arkivdriften. 

Der er påbegyndt en opmærkning af arkivets hylder, så 
der kan gives mere nøjagtige placeringsoplysninger for ar-
kivets materiale. 

Corona-nedlukningen betød en aflysning af alle arkivets 
planlagte arrangementer. Det gjaldt alt fra billedmatinéer 
og byvandringer for tilflyttere over slægtsforskningscaféer 
for Ældresagens medlemmer til arrangementer omkring 
julen. Tilsvarende har det ikke været muligt for arkivets 
medarbejdere at deltage i kurser og fællesarrangementer 
i arkivsammenhæng. 

2020 var hundredåret for Genforeningen, og arkivet 
var involveret i planlægningen af flere arrangementer 
i forbindelse med markeringen. De fleste af disse arran-
gementer blev ligeledes aflyst. Dog kunne Grænsestien, 
som er etableret af Esbjerg Kommune med støtte fra Nor-
dea-fonden, indvies søndag den 21. juni. Stien er etable-
ret for at formidle historien om den tidligere dansk-tyske 
grænse. Arkivets leder, Karen Jermiin Nielsen, stod for af 
udarbejdelsen hjemmesiden www.grænsesti-skole.dk, der 
indeholder undervisningsmateriale til Grænsestien, i sam-
arbejde med blandt andet MYRTHUE – Natur, Kultur og 
Læring.

Søren Mulvad og Torben Hestehave indleverede først 
på året manuskript og billeder til en bog med anekdoter 
fra Ribe, illustreret med gamle postkort og andre fotos. 
Manuskriptet vil i 2021 blive omsat til en publikation, ud-
givet af Ribe Byhistoriske Arkiv. 

Ribe Byhistoriske Arkiv deltog sammen med Esbjerg By-
historiske Arkiv i udformningen af en ansøgning til A.P. 
Møller Fondens folkeskoledonation med titlen ”Arkivet i 
den åbne skole – mødet med historien” under ledelse af 
hovedansøgeren Kolding Stadsarkiv.

I februar oplevede arkivet, der har til huse i kælderen 
under Ribe Bibliotek i seminarieHuset, en alvorlig vandska-
de. Den 18. februar 2020 var der så høj grundvandsstand, 
at vandet piblede op gennem gulvet i teknikrummet og 
printerrummet, hvorfra det trængte under døren ind til 
arkivets læsesal med fare for, at det kunne nå frem til 
magasinet. Alt måtte stilles op på borde og paller, og der 
måtte løbende suges vand op og tørres op. Først den 27. 
februar 2020 var alt vandet væk igen. Efterfølgende er 
pumper gennemgået og mangler udbedret, men der bør 
være største opmærksomhed på risikoen for gentagelser. 
Vandskaden var affødt af bagvand fra Ribe Å-systemet, 
som forårsagede flere skader i Ribe by og omegn på sam-
me tid. 

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

Skads Sognearkiv
ENERGIEN, Andrup Byvej 19, 6705 Esbjerg Ø
Åbningstid: Mandag kl. 13.30-16
Leder: Svend O. Pedersen, Efterårsvej 1, 6705 Esbjerg Ø 
Telefon: 61680716
E-mail: skadssognearkiv@stofanet.dk
Hjemmeside: www.sksa.dk

Til Indhold
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Spandet sognearkiv
Arnumvej 9, Spandet, 6760 Ribe
Åbningstid: Den 1. mandag i måneden kl. 19-20 (lukket 
juli og august)
Leder: Birthe Appel Pedersen, Spandetvej 10, 6760 Ribe
Telefon: 22441523
E-mail: birtheappel65@gmail.com

Der er ikke sket det helt store her i Spandet Sognear-
kiv. Arkivet har været lukket ned, idet det ligger i en of-
fentlig bygning. 

Vejrup Sognearkiv
Vejrup Endrup Fritidscenter, Skolevænget 5, Vejrup, 6740 
Bramming
Åbningstid: Første tirsdag i måneden kl. 18-20
Leder: Birger Henriksen, Fasanvej 7, Vejrup, 6740 Bram-
ming
Telefon: 30954854
E-mail: birger07@hotmail.com
Hjemmeside: www.vejrupsognearkiv.dk
Facebookside: www.facebook.com/vejrupsognearkiv

2020 har hos os ligesom alle andre steder været et stille år. 
Arbejdet med at bringe vores ejendomsarkiv up to date 
fra tidligere er fortsat, ligesom vores registrering af avis-
artikler og digitalisering af lyd- og billedfiler. Årets store 
projekt var udgivelse af et hæfte på 52 sider i A4-format i 
anledning af Vejrup Skoles 60-års jubilæum. Tanken var, at 
hæftet skulle udgives i forbindelse med den årlige sports-
fest i starten af august. På grund af coronaen blev den 
imidlertid aflyst. Hæftet blev i stedet husstandsomdelt i 
sognet. Det blev rigtig godt modtaget, og efterfølgende 
har vi haft mange henvendelse fra personer, som tidligere 
har været bosiddende i sognet, med ønske om også at få 
hæftet. Udgivelsen blev finansieret af de midler, vi mod-
tog fra VELUX FONDEN i 2018, og udleveret gratis til alle 
interesserede. Hæftets indhold ligger desuden på vores 
hjemmeside sammen med en lang række andre artikler, 
hvoraf en del tidligere har været publiceret i Lokalårbo-
gen fra Lokalhistorisk Forening for Brammingegnen. Vi 

har også haft stor interesse for opslag på facebook med 
link til arkiv.dk. Der har været lidt henvendelser angående 
materiale både i arkivet og på mail. Desuden har der været 
enkelte afleveringer. 

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

I 2020 førte Vester Nebel Sognearkiv ti indkomstjournaler. 
Det var noget mindre end året før. De fleste af afleverin-
gerne var samtidig små, og arkivets tilvækst i billeder og 
arkivalier blev derfor begrænset. Året taget i betragtning 
er det nok ikke overraskende.

Året har i høj grad stået i coronaens tegn. Arkivet måt-
te aflyse to planlagte, tilbagevendende arrangementer. I 
april havde vi forberedt og inviteret til vores årsmøde med 
quiz og filmfremvisning, men måtte aflyse i forbindelse 

  

Vejrup Sognearkiv—2020 

Vejrup Skole 

Østre Skole Vestre Skole 

Fortællinger og artikler om 

 Skolen i Vejrup 
- i mere end 100 år. 

 

Vejrup Sognearkiv udgav et 

hæfte om skolen i Vejrup i 

mere end 100 år i anledning 

af Vejrup Skoles 60-års 

jubilæum.
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med nedlukningen af Danmark. Vores tilbagevendende 
efterårsarrangement opgav vi at planlægge. Inden ned-
lukningen nåede arkivlederen dog at levere et foredrag 
på Arkivudvalget for Esbjerg Kommunes generalforsam-
ling om Danmark set fra luften og denne hjemmesides 
relevans for arkiverne. Arkivet har desuden været stærkt 
involveret i indsamling af informationer til et nyt projekt 
om det gamle Gjesing og omegn.

Vi har haft ca. 16 henvendelser, fortrinsvis via e-mail. 
I selve arkivet har vi haft 15 besøgende. Som hvert år må 
vi konstatere, at vi får hovedparten af vores besøgende 
på vores hjemmeside www.vnsa.dk, som besøges af ca. 
1.000 personer månedligt. På arkiv.dk har arkivet haft i alt 
10.001 visninger, hvilket atter er 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 i måneden kl. 19-21 (lukket juli og 
august) samt efter aftale
Leder: Anette Brandt Schmidt
Telefon: 75445554 / 23606054
Postadresse: Degnetoftevej 17, Vester Vedsted, 6760 Ribe
E-mail: vadesogn@outlook.dk

På trods af mange forhindringer har vi nået meget i år. 
Vi måtte se os ude af stand til at afholde årsmødet – på 
trods af to forsøg. Og vi måtte også springe over en hel 
del møder i foråret på grund af corona. Da vi i efteråret 
endelig kunne komme i gang igen på arkivet, opstod nye 
problemer, idet varmesystemet i vores lokale gik i stykker. 
Det tog desværre ret lang tid at få det udbedret, og da det 
så var bragt i orden, blev lokalet ryddet, idet der skulle nyt 
gulv på – og derefter skulle der males. Lokalet blev besig-
tiget lige før jul, og det fremstår nu flot og friskt. Siden da 
har lokalarkivet desværre så igen været lukket på grund 
af corona. Vi har ikke kunnet hverken arbejde eller holde 
møder i arkivet. 

Alligevel har vi nået noget, og meget er blevet indtastet. 
Karen Villadsen har lagt et stort arbejde i at indtaste så at 
sige alle ejendomme i sognet – med oplysninger fra Svend 
B. Truelsens bog, men sandelig også med mange ekstra op-
lysninger hentet i kirkebøger og ved mange samtaler med 
folk i sognet. Det er samtaler, som i næsten alle tilfælde 
har spredt glæde. Vi har sammen fået identificeret en del 
af vore billeder og har fået dem lagt ind i Arkibas, og vi 
har fået gang i vores hjemmeside, som er fint besøgt – sup-
pleret med facebook. Som det sidste har vi fået nogle af 
vore lydoptagelser lagt på nettet, så de kan høres af både 
folk her i sognet og alle andre.

Sidst i december fik vi en dejlig julegave, idet Norlys 
Vækstpulje betænkte os med næsten 28.000 kr., et beløb, 
der i starten af det nye år skal omsættes i en storskærm, 
pc, nye kontorstole og skifterammer til Boesens billeder 
– nogle fine gamle optagelser fra starten af 1900-tallet. 
Ugen efter fik vi vores anden julegave via den nye kon-
sulent Mette Guldberg, der formidlede to nye hæve-sæn-
keskriveborde fra Esbjerg Kommune. Skrivebordene er 
hentet i Esbjerg og står nu og venter i Forsamlingshuset. 
Sluttelig fik vi en sidste og tredje julegave, da Brandkassen 
Sydvest betænkte os med kr. 5.000 til vores formidlingspro-
jekt. Trods vanskelige forhold havde vi sidst på året besøg 
udefra, idet både Mette Guldberg fra Byhistorisk Arkiv i 
Ribe og Mads Kyvsgaard Mogensen fra Sammenslutningen 

Kongefamilien – kong Christian den 10., dronning Alexandrine, kron-

prins Frederik og pris Knud på besøg i Hviding den 15. juli 1920 efter 

genforeningen.

Til Indhold
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af Danske Lokalarkiver var på besøg. Det var hver på sin 
måde gode møder, der gav masser af inspiration til både 
internt og eksternt arbejde.

Året 2020 blev også året, hvor Jeppe Pedersen trak sig 
tilbage fra arbejdet i lokalarkivet. Han er flyttet til Ribe og 
har solgt sin bil – og han er jo heller ikke ganske ung læn-
gere! Så han går på fortjent pension fra arbejdet sammen 
med os. Tak for indsatsen til ham.

Der har i årets løb været forholdsvis få henvendelser. Vi 
tror, at folk er gået i ”corona-skjul”.

Arkivet sælger fortsat USB stik med Vester Vedsted 
Sogns Slægts- og ejendomshistorie og andet materiale fra 
sognet.

Vilslev-Jedsted Sognearkiv
Kongeådal 20C, Jedsted, 6771 Gredstedbro
Postadresse: Stig Hegn, Jedsted Klostervej 77, Gredstedbro
Åbningstid: Tirsdag kl. 16-18 samt efter aftale
Leder: Stig Hegn, Jedsted Klostervej 77, 6771 Gredstedbro 
Telefon: 51966473
E-mail: stighegn@bbsyd.dk
Hjemmeside: http://www.bricksite.com/vilslevjedsted

Arkivalierne fra forsamlingshusets førstesal på vej til det nye 

forsamlingshus i Jedsted, Åhuset.

Krostuen på Egebæk Kro med de to søskende Karoline (Tante Line) og 

Anders Peder Jensen (kromand) 21. maj 1941. Karoline døde på kroen 

i 1943. Kroen var beslaglagt af tyskerne det meste af krigen. Augusta 

Østerbye, mor til Kirsten Weber, fra hvem Ribe Domkirke i 2021 arvede 

et stort beløb, var plejedatter på kroen.

Til Indhold
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En afgørende begivenhed for Vilslev-Jedsted Sognearkiv 
var flytning den 19. oktober 2020 fra førstesalen i For-
samlingshuset til Åhuset, et nyt forsamlingshus, hvor vi 
har fået fine forhold. Vi havde søgt VELUX FONDEN om 
tilskud og fået 17.000 kr. til nye reoler. Sognearkivet har 
fortsat inddateringen til Arkibas, fortrinsvis med billeder, i 
år med mange billeder fra C.K. Olesens atelier i Bramming. 
De fleste henvendelser foregår via internet, dels til vores 
postkasse, dels gennem Arkibas. Åbningstiden er der få, 
der gør brug af. Receptionen for Kongeåen, 13. årgang af 
lokalårbogen, måtte vi aflyse. Redaktionen består fortsat 
af: Kirsten Blom, Erna Nielsen, Helge Kristensen, Karl Jo-
han Bendorff, Stig Hegn, Roll Præstegaard, med Ole Mad-
sen på redaktørposten. Indholdet i årbogen var af samme 
karakter som tidligere med beretninger fra engang, denne 
gang også om historien om den første kvindelige landpost.

Forsiden på Vilslev-Jedsteds Sognearkivs lokalårbog ”Kongeåen”.

Til Indhold
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Nordby Sognearkiv
Nordby Skole, Stadionvej 17, Nordby, 6720 Fanø
Åbningstid: Tirsdag kl. 10-12 samt onsdag kl. 19-21
Leder: Linda Vesterbæk, Bavnebjerg 53, Nordby, 6720 
Fanø. Tlf. 75163595
Telefon: 75166260
E-mail: nordbyarkivet@fanonet.dk

De første måneder af året tegnede til at blive rigtig gode, 
men så kom nedlukningen for offentlig adgang mange 
steder. Vi har hos os arbejdet det meste af året, men delte 
os op, så vi ikke var for mange samlet.

Vi fik vores medlemsblad sendt ud i april, men måtte 
som så mange andre udsætte generalforsamlingen til se-
nere, hvilket så heller ikke blev til noget, så de reviderede 
regnskaber blev sendt ud sammen med vores blad i okto-
ber måned.

Selv om vi jo blev begrænset af nedlukningen, har vi 
dog alligevel i sommer haft en del besøgende, alle efter 

Fanø Kommune aftale. Mange kom til Fanø og ville besøge arkivet, hvor 
vi tog imod – med stor hensyntagen til afstand og til af-
spritning m.v.

Afleveringer af fotos, papirer m.m. er der også kommet 
mange af, så arbejde er der stadig nok af. 

Derudover har der været overvældende mange fore-
spørgsler på mail via arkiv.dk og på vores historiske hjem-
meside Mitfanoe.dk, som alle er blevet besvaret, nogle 
dog lidt forsinket. Folk har haft bedre tid, end de plejer, til 
at interessere sig for slægt og historie, hvilket vi også kan 
se på vores hjemmeside, hvor der alene i år har været ca. 
25.774 visninger.

Arkivernes Dag i november måned måtte vi desværre 
aflyse med stor beklagelse fra mange af vore medlemmer 
og gæster. 
Jeg vil gerne sige rigtig mange tak til alle frivillige på Nord-
by Sognearkiv, Aage Krog-Jensen og Flemming Jepsen for 
jeres store arbejde. Tak til bestyrelsen for Fanø Lokalhisto-
riske Forening. Tak til Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling og 
til Sønderho Sognearkiv for positivt og godt samarbejde. 
Ligeledes mange tak til Fanø Kommune og Skads Herreds 
Brandkasse for den gode økonomiske støtte til Sønderho 
og Nordby Sognearkiver i 2020.

Sønderho Sognearkiv
Sognegården, Landevejen 41, Sønderho, 6720 Fanø
Åbningstid: Tirsdag kl. 16-18
Leder: Niels Erik Engsted, Vester Land 24, Sønderho, 6720 
Fanø, tlf. 75164206, mail: fcbengsted@gmail.com
Telefon: 75164038
E-mail: sonderhoarkivet@soenderho-net.dk

Året begyndte helt normalt, og vi afholdt en forsinket 
julefrokost 4. februar. Alle var mødt til nogle rigtig 
hyggelige timer. I marts kom så Covid-19 og lavede om på 
det hele. Nu skulle alt sprittes af, og man skulle huske at 
holde afstand. Vi gik så over til at undlade at holde vores 
normale åbningstid og i stedet holde åbent for bestilling 
af et besøg eller ordne tingene via mail. Ingen havde nok 
troet, at dette skulle vare året ud, men sådan blev det alt-
så. Vi fem er så mødtes samlet/enkeltvis og har fået det 

Til Indhold
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væsentlige løst hen ad vejen. Lone og Ove har indtastet i 
Arkibas, Hanne havde indleveringerne, Arne det tekniske 
plus diverse og Niels Erik besvarelser på mail og eventuelle 
besøgende. Det er forløbet meget fint. Generalforsamling 
plus Arkivernes Dag er udskudt til 2021. Vi har været pla-
get af mug/skimmel-gener, men de er nu blevet fjernet, og 
vi afventer om kommunen beslutter sig for, om vi kan få 
permanent udluftning. Af de meget gode ting skal næv-
nes et samarbejde vi har indledt med Per Hofmann Hansen 
og Silkeborg Museum. Per har påtaget sig at rense og pak-
ke de ca. 1.200 foto-glasplader fra frk. Lund. Vi betaler kun 
lidt af udgifterne, andet er sponseret af Silkeborg Muse-
um, og Per arbejder gratis. Det siger vi ham tusind tak for.

Og så til opgaverne:
Besøgende før Covid-19: 15
Besøgende under Covid-19: 11
Skriftlige henvendelser: 16
Telefoniske henvendelser: 2
Frivillige arbejdstimer: 1050

I efteråret var vi behjælpelige med oplysninger om Juli-
us Bomholt til Jørgen Henrik Petersen, der er ved at afslut-
te en bog om ham.

Til slut vil jeg gerne takke det øvrige personale for rig-
tig godt samarbejde i et rigtig svært år.

Også en stor tak til Nordby Sognearkiv for det gode 
samarbejde i det forgangne år.

Til Indhold
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Ringkøbing-Skjern Kommune

Vi har desværre en nedgang i antal medlemmer i lokal- 
historisk forening. Det skyldes både fraflytning og døds-
fald, samt at vi ikke har været rundt og sælge medlems-
kort ved alle. Vi er fortsat syv bestyrelsesmedlemmer i for-
eningen, men der har været sygdom, så vi har ikke kunnet 
overkomme at gøre så meget arbejde.

Det er svært at få nogen til at hjælpe med arbejdet i 
arkivet. Vi opfordrer folk til at hjælpe, men får ikke meget 
respons på det. Vi vil prøve at spørge nogen direkte, om de 
eventuelt har lyst. Der er gode muligheder for at komme 
på kursus og lære, hvordan et arkiv helst skal fungere.

Fremover fortsætter vi med at registrere i Arkibas, og vi 
vil også gerne lave opfølgning af vore gårdhistorier, som 
er beskrivelse og billeder af ejendomme og gårde i sognet. 
Samtidig vil vi også gerne have en beskrivelse og historie 
fra alle de virksomheder, som er og har været i Ådum.

Aadum Sogns Arkiv
Tøstrupvej 1 A, Ådum, 6880 Tarm
Åbningstid: Onsdag kl. 14-16 (lukket i skoleferier)
Leder: Dagmar Vestergaard, Solvænget 2 A, 6900 Skjern, 
e-mail: dv.aadum@gmail.com
Telefon: 23869786
E-mail: aadumarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.aadumarkiv.dk

Det bliver en samlet beretning for 2019-2020, idet vi på 
grund af corona-krisen ikke kunne afholde generalforsam-
ling i 2020. Generalforsamling 2021 er også indtil videre 
udsat. Beretningen gælder både Aadum Sogns Arkiv og 
Aadum Sogns Lokalhistoriske Forening.

I november 2020 udgav arkivet endnu en bog skrevet 
af Knud Mogensen og redigeret af Jens Lindby. Bogen har 
titlen ”Knud Brugs fortæller om Ådum Kirkeby”. Knud 
Mogensen, der var uddeler og har boet det meste af sit liv 
i Ådum, har en helt utrolig viden om Ådum i gamle dage 
og kan huske rigtig meget detaljeret. Han er samtidig en 
meget god fortæller. Bogen består foruden af mange for-
tællinger også af billeder fra Ådum i tiden af ca. 1900 til 
ca. 1960.

Hvert af de to år har vi fået ca. 30 afleveringer, og vi 
arbejder fortsat med registreringer af både nye og gamle 
arkivalier og billeder. Det er stadig ikke lykkedes at få alle 
vore kassettebånd og videoer overspillet.

Vi har jævnligt forespørgsler i arkivet enten af besøgen-
de, telefonisk eller skriftligt. Det er altid rart, når der brug 
for oplysninger, og at vi kan hjælpe.

Aadum Sogns Arkiv udgav Knud Mogensens fortællinger om Ådum 

Kirkeby.

Til Indhold
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Varde Kommune

Alslev Sognearkiv
Alslev Skole, Bredgade 39, Alslev, 6800 Varde
Åbningstid: Mandag kl. 18-20, onsdag kl. 9.30-11.30 samt 
efter aftale pr. mail
Kontaktperson: Søren Byskov
Telefon: 41826006
E-mail: alslev.sognearkiv@gmail.com
Hjemmeside: http://www.alslevsognearkiv.dk
Facebookside: https://www.facebook.com/alslevsognearkiv

Alslev Sognearkiv mistede tidligt i 2020 sin nytiltrådte le-
der, Henning Petersen. Henning døde pludseligt den 21. 
januar. Æret være hans minde. 

Henning Petersens død så kort tid efter den forrige ar-
kivleder Hans Ole Villadsens død i sommeren 2019 efter- 
lod arkivets frivillige i en vanskelig situation. Gruppen af 
frivillige mødtes med arkivets styrelse den 27. februar, og 

Agerbæk Lokalhistorisk Arkiv
Agerbæk Skole, Debelvej 23, 1. sal, 6753 Agerbæk
Åbningstid: 1. og 3. onsdag i måneden kl. 13-15
Leder: Leo Mathiasen, Pilealle 3, 6753 Agerbæk,  
tlf. 61663367
Telefon: 21312109
E-mail: leom@thiasen.com

En lille beretning fra det år, der nu er gået: Vi havde sidst 
i februar generalforsamling med 50 deltagere. Efter selve 
generalforsamlingen havde vi en god debat om gamle bil-
leder/huse fra Agerbæk. Vores lokaler blev i foråret revet 
ned. Det er derfor meget begrænset, hvad der har været 
af aktivitet i årets løb. Vi har her i efteråret haft travlt med 
at indrette os i de nye lokaler på skolen. Vi er ikke helt fær-
dige endnu, men med god hjælp fra hele bestyrelsen reg-
ner vi med at komme i mål, når der bliver åbnet op igen.

Til Indhold
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en række praktiske opgaver fordeltes, samtidig med at 
gruppen tog den første snak om arkivets fremtid. I marts 
afholdtes et møde med arkivkonsulent Karen Jermiin Niel-
sen, hvor Elly Jessing, Hanna Stammose og Søren Byskov 
deltog. 

Nedlukningen af samfundet på grund af corona-virus 
og Covid-19 betød, at arkivet fra og med medio marts var 
lukket ned. Aktiviteterne blev delvis genoptaget i midten 
af juni, dog med corona-relaterede restriktioner i forhold 
til åbningstider. Egentlige åbningsdage kunne ikke holdes, 
men kontakt med arkivet kunne opnås ved forudgående 
aftale og med iagttagelse af Sundhedsstyrelsens anvisnin-
ger. Selv om det efter sommerferien (1. juli-19. august) var 
muligt for arkivets frivillige at mødes hver onsdag formid-
dag, kunne der ikke afholdes arrangementer, og således 
blev hverken Arkivets Dag eller Alslev Sognearkivs 50-års 
jubilæum i november afholdt. Et fællesmøde med delta-
gelse af såvel frivillige som styrelsesmedlemmer blev dog 
afholdt d. 18. juni, og her blev der igen taget en række be-
slutninger om praktiske opgaver, og situationen omkring 
den vakante plads som arkivleder blev drøftet. 

Talrige henvendelser til Alslev-borgere havde ikke ført 
arkivet nærmere en løsning i forhold at få lederrollen ud-
fyldt, og efter sommerferien rettedes henvendelse til Ar-
kivsamvirket i Varde Kommune for at få hjælp til rekrut-
tering af en ny arkivleder. Henvendelsen førte til en aftale 
med Karsten Madsen fra Ansager Lokalhistoriske Arkiv/
Arkivsamvirket om at komme til Alslev for at mødes med 
os og give gode råd og input. Møderne med Karsten Mad-
sen fandt sted i oktober og var nyttige i forhold til løsnin-
gen af flere opgaver, men det førte ikke til en afklaring af 
situationen med manglende leder. Ved årets udgang var 
lederpladsen fortsat vakant.

Visse aktiviteter blev trods alt gennemført på trods af 
årets restriktioner. Dagligt blev JydskeVestkysten og Uge-
avisen Varde gennemset for lokale artikler, så vore udklips-
bøger blev holdt ajour. Nogle få afleveringer har der også 
været tale om, ligesom der er besvaret forespørgsler om 
fotos og andet. Flere af arkivets frivillige har desuden gen-
nemført kurser i SVA-regi. I efteråret besluttedes det – i 
lighed med de tidligere år – at fremstille en Alslev-kalen-

der i 100 eksemplarer til salg i Brugsen, Toftnæs Landhan-
del og Varde Ådal-lam. Det var en succes, og kalenderen 
er stort set udsolgt.

I efteråret afholdt arkivets frivillige to møder med den 
nytiltrådte arkivkonsulent, Mette Guldberg, hvor arkivets 
drift og fremtidige virke blev drøftet. Det var konstrukti-
ve møder, der gav fornyet håb om, at arkivarbejdet kom-
mer ind i en god udvikling. Men inden der kunne tages 
yderligere skridt i forhold til at involvere arkivets styrelse i 
diskussionen, blev arkivet i midten af december igen ramt 
af samfundets nedlukning som følge af Covid-19 pande-
mien. Årsskiftet til 2021 fandt således sted i en tilstand af 
nedlukning, og fremtidig aktivitet vil først blive taget op 
igen, når restriktionerne lettes i 2021. 

Økonomisk blev 2020 et år med konsolidering. Her skal 
kun bemærkes, at der midt på året indkom en fornem 
donation fra foreningen Thueslunds Venner i Alslev på 
godt 8.000 kr., samt at Skads Herreds Brandkasse igen i år 
imødekom arkivets ansøgning med en flot donation på 
3.000 kr. Arkivet er meget taknemmelig for, at der i lokal-
samfundet på denne måde støttes op om arkivets virke.

Ved årets slutning var der følgende tilknyttet ar- 
kivet: syv frivillige på arkivet, en til ad hoc-opgaver, en fri-
villig fotograf, to handymen og fire styrelsesmedlemmer.

Ansager Lokalhistoriske Arkiv
Stationsvej 3, 6823 Ansager. 
Åbningstid: Onsdag kl. 13-16 samt efter aftale med lederen
Leder: Ove Nørager-Nielsen, Rødsandvej 2, 6823 Ansager, 
tlf. 75297188
Telefon: 29926823
E-mail: mail@ansager-arkiv.dk
Hjemmeside: www.ansager-arkiv.dk

Corona satte sit præg på arkivet i år. Forår og efterår var 
arkivet lukket ned, og vi har kun haft få besøg på arki-
vet. Ingen guldkonfirmander eller familieudflugter kunne 
lægge vejen forbi os i år.

Vi har alligevel fået nogle spændende afleveringer, en 
af dem om købmand Uhre. Vi er ved at skanne materialet 
ind og registrere det.

Til Indhold
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Vi samler også materiale ind om Ansager i corona-tiden, 
nu mens vi er midt i den.

Igen i år har vi holdt Arkivernes Dag sammen med 
Skovlund Sognearkiv, dog i en noget anden udgave end 
sædvanlig, hvor vi har holdt det på Ansager Plejecenter. 
I år åbnede udstillingen online og kan stadig ses på web- 
adressen guldminer.dk.

Billum Lokalhistoriske Arkiv 
Billum Station, Kastanjevej 6, 6852 Billum 
Åbningstid: Sidste tirsdag i måneden kl. 19-20:30 og efter 
aftale. Juli lukket
Leder: Leif Madsen, Æblevej 3, 6852 Billum 
Telefon: 30486602 
E-mail: arkiv@billum.dk

Billum Lokalhistoriske Arkiv står i en situation, hvor det 
skal have rekrutteret et nyt hold af medarbejdere. De be-
stræbelser har ligget stille under coronaen, men vil blive 
genoptaget i 2021. I forbindelse med etableringen af et 
nyt hold af frivillige vil der også blive udarbejdet en plan 
for arkivets fremtid. 

Der er ikke i 2020 registreret i Arkibas, men der er ble-
vet ryddet op i sagskasser. En af dem var arkivfond A 30 fra 
Billund Sogns Klægflækning, en forening, der blev dannet 
i 1816 af en række initiativrige bønder med det formål at 
indvinde områder ud til Ho Bugt, som kunne udnyttes til 
høslæt. Der har været er par forespørgsler, som er blevet 
ekspederet, ligesom mails er blevet læst og besvaret.

Blaabjerg Lokalhistoriske Arkiv
Sønder Allé 21, 6830 Nørre Nebel
Åbningstid: Mandag kl. 8.30-11.30 og onsdag kl. 14-17 
samt efter aftale
Leder: Henning H. Christiansen, Markvænget 4 A, 6830 
Nr. Nebel, tlf. 75282274 / 51936830
Telefon: 75287118 
E-mail: lhablaabjerg@godmail.dk
Hjemmeside: www.blaabjergarkiv.dk
 
Arkivet har haft et lidt unormalt år, som begyndte som al-
tid, men så kom den første nedlukning i uge 10. Det betød, 
at vi ikke kunne komme på arkivet, da kulturhuset blev 
lukket, og det blev vi dermed også. Da der blev lukket op 
igen, havde vi en travl tid helt frem til 16. december med 
en del gæster og afleveringer. 

Arkivet har haft 25 afleveringer – store og små – en sær-
lig stor fik vi fra den lokale ugeavis, da de flyttede i andre 
lokaler. Det blev til mange tusinde billeder, da de hver uge 
i en del år havde lagt alle billeder, og heraf nogle med 
tekst, i en kurv, og herefter havde man gemt dem på lof-
tet. Det var dejligt, at vi fik dem, og der vil være arbejde 
til lang tid. Vi sorterer og registrerer dem, men det varer 
længe, inden vi er kommet igennem dem alle. Arkivet har 
haft besøg af 60 gæster og modtaget ca. 150 mails og ca. 
180 telefonsamtaler. 

Vi ved stadig ikke, hvornår flytning af arkivet finder 
sted, men der arbejdes på at få tegninger sendt i udbud.

Efter et lidt unormalt år skal der lyde en tak til alle gode 
venner, der tænker på os, så vi kan bevare vores fælles hi-
storie for fremtiden. Også tak til områdets sogneforenin-
ger, Varde Museum og tak til personer og fonde, som har 
hjulpet os.

Vi byder også velkommen til vores nye konsulent – vi 
glæder os til et godt samarbejde.

Vi er stadig ni frivillige medarbejdere på arkivet, og vi 
siger også tak til dem alle for deres måde at være på.

Mandag aften den 6. april 2020 holdt Vinkelvej i Ansager fællesspis-

ning på afstand. Fotoet er taget af Heidi Thisted og indgår i Ansager 

Lokalhistoriske Arkivs indsamlede materiale om corona.

Til Indhold
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Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv
Kirkegade 3, 6840 Oksbøl
Åbningstid: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-11
Leder: Anni Skov Christensen, Bøgevej 3, 6840 Oksbøl,  
tlf. 30128836 
Telefon: 75271548
E-mail: blaoks@turbopost.dk
Hjemmeside: www.blaavandshuk-arkiv.dk
Facebookside: Blåvandshuk lokalhistoriske Arkiv

Året begyndte stille og roligt med arbejde med arkivering 
af indleverede materialer og henvendelser fra brugere. 
I begyndelsen af februar nægtede vores bærbare pc at 
tænde, og i begyndelsen af marts hentede vores hjælp-
somme pc-mand den for at se, om han kunne få liv i den. 
Nogenlunde samtidig fik vi mail fra Varde Kommune med 
spørgsmål om, ”hvilke tanker vi har om arkivet og Oksbøl 
midtby”.

Og så nåede vi til den første lukning af arkivet. Fra 12. 
marts til 25. maj.
De gennemgående opgaver på arkivet er:
Navngivning af gamle billeder og gruppebilleder (konfir-
mandbilleder og skolebilleder)
Spildevandsgruberne i Kjærgård
Minerydningen af Skallingen
Flygtningelejren i Oksbøl og krigsårene. Materiale til det 
nye museum ”Flugt”
Om vi ved noget om sommerhuse eller byhuse, som er ble-
vet handlet
Materiale til eksamensopgaver til journalisthøjskolen og 
universitetet eller studentereksamen.

I juli måned holder arkivet sommerferie. Medarbejder-
ne skal have tid til at være bedsteforældre.

Da vi startede i august igen, lå der 43 mails og ventede 
på besvarelse.

Midt på måneden fik vi tilbudt fem computere fra 
EDB-Cafeen. Deltagerne i deres kurser havde næsten alle 
deres egne bærbare computere med, så de faste var blevet 
i overskud. Det takkede vi naturligvis ja til, og vores hjælp-
somme pc-mand tilbød at klargøre dem før vi fik dem, så 
endnu har vi ikke set dem.

Sikkerhedsfirmaet Verisure ringede for at tegne en forsik-
ring. Jeg sagde, det ikke interesserede, men alligevel kom 
en af deres folk på besøg den næste dag. Han var dog 
meget fornuftig. Han kunne godt forstå, at vi ikke ville 
give en tredjedel af vores budget for en forsikring, så han 
gik hurtigt igen.

I oktober blev der afleveret en stor mængde arkivalier 
fra en lokalhistoriker. En morgen stod der tre store sæk-
ke uden for døren, som indeholdt ca. 110 bøger. Det var 
samlemapper (= indbundne bøger) om slægterne Kjærbøl-
ling, Becker, Fosholm, Brandt, Holm, Lundsgaard og man-
ge, mange flere oplysninger, som lokalhistorikeren havde 
samlet i forbindelse med slægtsforskning. Der var desuden 
den del tingbøger fra Malt, Gørding og V. Horne Herred 
samt hartkornsekstrakter og jordebøger. Det var en or-
dentlig ”mundfuld”.

Et fyldt stålskab med top var en del af den store aflevering, Blåvands-

huk Lokalhistoriske Arkiv modtog fra en lokalhistoriker.

Til Indhold
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I året 2019 havde vi arbejdet med, hvordan vi kunne 
brandsikre magasinet og taget priser hjem på brandsikre 
arkivskabe. Derefter havde vi ansøgt VELUX FONDEN om 
midler til anskaffelse af disse. Desværre fik vi afslag. 

På generalforsamlingen havde vi fået mandat til at 
undersøge, hvad det ville koste at brandsikre magasinet 
på anden vis. Vi kontaktede Teknisk Forvaltning i Varde 
Kommune med henblik på udredning af, hvad vi må og 
ikke må, da vi har til huse i en kommunal bygning. Dette 
medførte, at man fik øjnene op for, at der formodentligt 
var andre arkiver i Varde Kommune, som havde samme 
udfordring. Resultatet blev, at man ville oprette en fond, 
som vi kunne søge midler fra, til udredning af, hvad der er 
bedste løsning. Efter flere henvendelser har vi i skrivende 
stund ikke hørt mere.

Da landet atter var delvist lukket op igen, mødtes vi 
første tirsdag i juni. Til formålet havde vi booket mødelo-
kalet, så vi kunne holde to meters afstand. Der blev blandt 
andet drøftet, hvordan vi håndterede de indkomne arki-
valier, billeder m.m. Ligeledes blev det besluttet, at vi ville 
planlægge den årlige udflugt for bestyrelse og hjælpere 
med ægtefæller. Desværre måtte vi aflyse dette arrange-
ment, som blandt andet omfattede et besøg på en hjem-
stavnsgård.

I forbindelse med projektering af cykelstien imellem Få-
borg og Tingvejen havde en lokal lodsejer fået den ide, at 
der kunne etableres små rastepladser ved to af gravhøjene 
på strækningen, indbefattet infotavler. I den forbindelse 
kontaktede lodsejeren arkivet med henblik på blandt an-
det at få hjælp til ansøgninger om fondsmidler og data 
om gravhøjene.

I september kunne vi atter mødes, blot vi – som tidlige-
re på året – holdt afstand, sprittede hænder og bar mund-
bind. Vi aftalte, at Verner skulle undersøge muligheden 
for at købe udskiftningskort over de fem ejerlav i Fåborg 
Sogn, og hvad prisen på disse ville være. Planen er, at få 
kortene rammet ind og udstille dem.
Ansøgningsfristen til VELUX FONDEN blev udsat til medio 
december. Vi ansøgte om midler til en ny printer med god 
skanningsfunktion samt to bærbare computere, så vi kan 
anvende disse ved arrangementer i andre lokaler.

Jernbaner er noget, der har stor interesse, og det sker af 
og til, at vi får besøg af en, der gerne vil have oplysninger 
om jernbanespor ud til Tirpitz.

Folkekirkens skoletjeneste RAMS laver undervisnings-
materiale, som gratis kan benyttes af skolerne i Ribe Stift. 
I den forbindelse havde vi besøg af to medarbejdere. Der 
skal laves undervisningsmateriale om Flygtningelejren. 

Vi sætter af og til billeder ind på vores facebookside, og 
vi er så heldige at have et stort vindue ud mod gaden, hvor 
vi har skiftende udstillinger. Det giver god respons.

I december sendte vi en forespørgsel til Varde Kommu-
ne angående bygningen, hvor arkivet har til huse. Hvis det 
er et sted, vi kan blive, vil vi gerne lave et par mindre byg-
ningsmæssige ændringer. Det har vi ikke fået svar på.

Vi nåede lige at få en ny medarbejder tilknyttet arkivet, 
så blev vi lukket igen den 16. december.

Fåborg og Omegns Lokalhistoriske Arkiv
Møllevej 1, Fåborg, 6818 Årre
Åbningstid: 1. tirsdag i måneden kl. 14-16
Leder: Svend Haahr Kristensen
Telefon: 75195208
E-mail: faaborg-lokalarkiv@bbsyd.dk

Der blev afholdt generalforsamling 27. februar i Fåborg-
hus. Vi var 32 deltagere. Beretninger og regnskab blev 
godkendt af generalforsamlingen. Det blev tilkendegi-
vet, at vi skal fortsætte med at undersøge, hvad en bedre 
brandsikring vil koste. I stedet for suppleant Kresten Ibsen 
indtrådte Claus Jeppesen. Efter generalforsamlingen for-
talte Inga og Søren Nielsen om deres tur til Afrika.

Tirsdag den 3. marts blev der afholdt konstituerende 
bestyrelsesmøde. Genvalg på samtlige poster. Claus deltog 
og fortalte om mulighederne for link til Varde Kommunes 
hjemmeside, undervisning m.v.

Næste møde i arkivet var ikke muligt, da hele landet 
blev lukket ned på grund af corona-epidemien.  By- og 
sportsfestugen i uge 20, hvor arkivet er del af aktiviteterne, 
blev ikke afholdt. Sammen med Borgerforeningen havde vi 
planlagt en eftermiddag og aften med virksomhedsbesøg, 
åbent arkiv med udstilling, spisning og underholdning.

Til Indhold
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Atter i 2020 har vi samarbejdet med Borgerforeningen 
om kontingentopkrævningerne. Borgerforeningen står 
for layout og trykning, arkivet står for trykning af kuver-
ter, og arkivet besørger uddelingen. Økonomisk laver vi 
en udligning de to foreninger imellem. Der er sket et lille 
fald i medlemsantallet. Årsagen må nok findes i, at der er 
sket fraflytninger og dødsfald iblandt vores medlemmer. 
Tilflyttere tilmelder sig ikke i samme omfang.

I november måtte vi erstatte en af vores fire stationære 
pc’er, da den ikke ville mere. 

I løbet af året har arkivet modtaget et antal afleverin-
ger, som det stort set er lykkedes at få registreret.

I september ansøgte vi, sædvanen tro, om fondsmidler 
hos Skads Herreds Brandkasse. Senere på året modtog vi 
3.000 kr.

Vi mødtes atter første tirsdag i oktober.
Arkivet bidrager fortsat med en artikel til Lokalnyt de 

fire gange om året, hvor den udkommer.
Første tirsdag i november mødtes bestyrelsen. De med-

lemmer, som betaler deres kontingent kontant, dukkede 
på skift op den dag.

Vores julefrokost var planlagt til tirsdag den 15. decem-
ber. Desværre ville vi blive for mange til at kunne overhol-
de forsamlingsforbuddet. I stedet indkøbte vi ”juleposer” 
til bestyrelse, arkivleder og hjælpere. Derefter var arkivet 
lukket for 2020.

Horne Sognearkiv
Hornelund Plejecenter, Hornelund 27, 1. sal, Horne,  
6800 Varde
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 15-17 samt 
efter aftale. Juli lukket
Leder: Bente Jakobsen, Habrehøjvej 3, Horne, 6800 Varde
Telefon: 75260456 / 20604694
E-mail: bja1@stofanet.dk
Hjemmeside: www.hornesognearkiv.dk
Facebookside: www.facebook.com/HorneSognearkiv

2020 blev et meget stille år for Horne Sognearkiv. Arki-
vet har stort set været lukket hele året på grund af coro-
na-restriktionerne, som slog dobbelt hårdt hos os, fordi 

arkivet har til huse på ældrecentret Hornelund. Når an-
dre arkiver fik lov til at åbne, skulle vi stadig holde lukket, 
fordi vi ikke bare skulle følge restriktionerne for kultur-
institutioner, men også for Varde Kommunes plejehjem. 
Det har bevirket, at arkivet kun havde åbent for gæster 
i en måned fra marts, og kun i knap to måneder fordelt 
over hele året var arkivet åbent for medarbejderne. Vi har 
derfor arbejdet hjemmefra, men uden mulighed for at 
tilgå de fysiske arkivalier. Det har bevirket, at vi ikke har 
kunnet registrere arkivmateriale i Arkibas. En af medar-
bejderne har dog hjemmefra kunnet lægge luftfotos ind, 
så vi nu har registreret mere end 1.300 luftfotos af sognets 
gårde og huse.

Vi har dog kunnet trække på det materiale, der lægger 
i dropbox, og derfor har vi kunnet lægge nye historier ind 
på ISSUU, blandt andet om et flystyrt under 2. Verdenskrig 
i Stundsig og en smedeforretning i 400 år i Bounum.

Vi måtte aflyse en række planlagte aktiviteter: besøg 
af guldkonfirmanderne, besøg af konfirmander, der blev 
konfirmeret for 40 år siden, en billedaften i samarbejde 
med Hornelunds Venner og byrundturen, der skulle er-
statte den årlige cykel/køretur til sognets mindeværdige 
steder. 

Det lykkedes os dog i august at gennemføre en kirke-
gårdsvandring i samarbejde med menighedsrådet. Vi foku-
serede på ejerne af kroen gennem tiden og tog udgangs-
punkt i gravstenene. Derefter mødtes vi – ikke som vanligt 
i kirken, men på kroen til kaffe og et PowerPoint-show 
med fortællinger om kroens folk. Cirka 50 borgere deltog, 
og de supplerede med sjove historier og diverse facts.

Trods nedlukningen har vi udvidet arkivets samling. Vi 
har således fået en jydepottesamling med blandt andet en 
stor jydepotte og en tragt i brændt ler. Det er fremstil-
let på gården, som tilhørte daværende sognefoged Peder 
Iversen. Arkivet er fuldt ud bevist om, at vi helst ikke skal 
tage imod genstande, men potterne har en god, lokal hi-
storie og har derfor fået plads ved indgangen til arkivet. 
Vi har også modtaget både billeder, historier og andet ma-
teriale om to gamle familier, familien Eskesen og familien 
Nissen. Materialet blev afleveret privat af to familier fra 
henholdsvis Djursland og Fyn, som var på ferie i området 

Til Indhold
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og ønskede at høre, hvad arkivet kendte til deres familier.  
Vi fik også sat møllestenen i Bjerremose endeligt på plads. 
Den blev i første omgang placeret på en synlig plads foran 
et hus midt i Bjerremose. Trods de nødvendige tilladelser 
til placeringen generede den beboerne i huset, og vi valg-
te at flytte stenen til en anden ende af byen tæt på den 
gamle mølle, hvor stenen har kværnet masser af korn. Da 
beboerne flyttede ud af huset, flyttede vi stenen tilbage til 
den mere synlige plads. Og her ligger den så i forhåbentli-
ge de næste mange år.

Billedfrisen i Hornehallen blev fornyet. Den består nu 
af en række billeder med håndboldhold, og navnene på 
spillerne kan findes på sognearkivets hjemmeside.

Medarbejderstaben er blevet udvidet med en, som 
udelukkende skal tage sig af slægtsforskning, når vi får 
spørgsmål desangående.

Janderup Lokalhistoriske Arkiv
Aktivitetshuset, Nybrovej 32, 6851 Janderup
Åbningstid: Mandag kl. 9-12 (undtagen i månederne juli 
og august) samt efter aftale
Leder: Gregers Grau, Højen 4, 6851 Janderup,  
tlf. 40460489, e-mail: g.grau@bbsyd.dk. 
Telefon: 21963130
E-mail: info@janderup-lokalarkiv.dk
Hjemmeside: www.janderup-lokalarkiv.dk

År 2020 har ikke været et normalt år for arkivet, der var 
lukket fra april og resten af året. 

Arkivet har i årets løb modtaget ni afleveringer, samme 
antal som sidste år. Arkivet har i vort lokale været besøgt 
af fem personer, 15 færre end sidste år. Folk og Kultur 
2020 på Janderup Skole blev aflyst, så arkivet fik ingen ud-
stilling i år.

Vi får nogle henvendelser via mail og svarer med skan-
nede billeder og henvisninger til sognebøgerne samt med 
henvisning til relevante arkivalier, som kan findes på Jan-
derup lokalhistoriske sider i arkiv.dk. Vi har haft 3.906 be-
søgende på arkivets hjemmeside, næsten det samme som 
sidste år. 

Vi har en stor restbeholdning af sognebøgerne ”Janderup 
og Billum Sogne, bind I-III”. Bøgerne blev lavet og udgivet 
omkring 1972. Ejendomsoplysningerne er nu lagt ud i 
arkiv.dk, og vi søger at holde oplysningerne opdateret ved 
at tilføje det nyeste i arkivalierne via Arkibas5. Vi gemmer 
oplysninger om dødsfald og relevante avisudklip i databa-
ser på arkivet. Det nyeste vedrørende personregistreringer 
har til dato ikke givet problemer for arkivet. 

Vi er tre personer, der tilsammen bruger ca. 700 timer 
om året på arkivet. I år blev det ”kun” til ca. 100 timer. 

Hvert år bliver årsberetningen og det reviderede regn-
skab lagt frem til efterretning på Janderup Lokalforenings 
ordinære generalforsamling. Det gøres for at synliggøre 
vort arbejde og tilknytning til sognet. Vi får et årligt kom-
munalt driftstilskud, så det bør have almen interesse at 
vide, hvordan midlerne bruges. Vi vil igen takke alle, der 
har vist arkivet interesse og ikke mindst Skads m.fl. Herre-
ders Brandkasses Fond, der igen i år donerede til os. Husk 
vi er sognets hukommelse, og den er stor. 

Næsbjerg Sognearkiv
Næsbjerg Skole, Troesmosevej 4, Næsbjerg, 6800 Varde
Åbningstid: 1. torsdag i måneden kl. 14-16 samt efter 
aftale
Leder: Christian Christensen, Møllebakken 1, Næsbjerg, 
6800 Varde
Telefon: 75267210
E-mail: naesbjergsognearkiv@hotmail.com
Hjemmeside: naesbjergsognearkiv.dk

Vi var så heldige at få afviklet vores generalforsamling tirs-
dag den 10. marts, hvor Danmark blev lukket ned dagen 
efter på grund af Covid-19. Af samme grund har vi så haft 
lav aktivitet på og omkring arkivet. Vi har aflyst vore årlige 
lokale arrangementer såsom sommerudflugten og efter-
årsmødet.

I lighed med tidligere år har vi udgivet to publikatio-
ner: ”Troldkvinder i Øse Sogn i 1619” af Aage Tirsgaard 
og ”Spejderbevægelsen i Næsbjerg, første del” af Jør-
gen Brunsgaard. Med økonomisk støtte af Skads Herreds 
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Brandkasse fik vi rejst en flot mindesten for Biltoft Skole i 
Biltoft øst for Næsbjerg.

Vi har i årets løb fået ti indleveringer, og vort medlems-
tal er steget fra 265 til 271.

Skovlund Sognearkiv
Solbakken 2B, Skovlund, 6823 Ansager
Åbningstid: Tirsdag kl. 14-17 og torsdag kl. 19-21 samt 
efter aftale
Leder: Niels Winter Christensen, Bjælkager 8, Skovlund, 
6823 Ansager, e-mail niwich@bbsyd.dk 
Telefon: 76980015 / 23831815
E-mail: skovlund-sognearkiv@bbsyd.dk
Facebookside: www.facebook.com/skovlundsognearkiv

2020 er overstået og godt det samme. På mange måder 
har det forgangne år været noget helt, helt andet end 
forventet, et år der aldrig vil blive glemt. I skrivende 
stund er 2021 nærmest begyndt endnu værre end 2020, 
det har været et år præget af nedlukning og aflysninger 
på grund af corona-pandemien. Skovlund Sognearkiv var 
i en periode nedlukket efter gældende anvisninger fra 
myndighederne. Arkivernes Dag, som vi altid glæder os 
til, blev aflyst. Ligeledes gik det et stort anlagt arrange-
ment, igangsat sammen med andre foreninger i Skovlund 

– “SKOVLUND ALSANG Frihed – Fremtid og Fællessang” 
4. maj 2020 i 75-året for Danmarks befrielse – aflyst. Den 
årlige udflugt med Arkivets Venner blev aflyst. Årets gene-
ralforsamling i Arkivets Venner blev udskudt til helt hen i 
oktober måned og gennemført med så få deltagere som 
muligt, som vedtægterne tillader. På et normalt år har vi 
altid ca. 55 fremmødte til sådan en aften med foredrag og 
kaffe. Da sommeren stod for døren, og det var ved at se 
lidt lysere ud, fik vi en trist meddelelse: arkivets medstifter 
og første arkivleder Kai Horsbøl Mølby Knudsen var stille 
sovet ind. Senere på året kom endnu en kedelig meddelel-
se, at Bent Østergaard var afgået ved døden efter længere 
tids sygdom. Bent Østergaard var med til at stifte arkivets 
støtteforening. På årets sidste dag 31. december sov Aage 
Ladefoged stille ind, mæt af dage. Aage var aktiv medar-
bejder i arkivet helt frem til marts måned 2020, hvor coro-
na slog til. Aage blev 99 år og 9 måneder gammel. Æret 
være deres minde. 

Arkivets BOG-bytte central nåede at komme godt i 
gang, inden corona slog til i marts måned. Selv om der 
har været lukket ned en stor del af året, har den i den 
korte tid, det har været muligt at bytte bøger, været flit-
tigt brugt. Der er desuden tilgået rigtig mange nye fine 
bøger til BOG-bytte centralen, der er udvidet med endnu 
en reol. Gør endelig brug af muligheden, når arkivet igen 
har normale åbningstider efter corona-nedlukning. Der 
er selvbetjening. Arkiverne er blevet opfordret til at do-
kumentere corona-pandemien for eftertiden. Det har vi 
gjort, og det vil vi fortsætte med at gøre i 2021. Foreløbig 
er det blevet til forskelligt relevant materiale, herunder vi-
deo fra da de unge vendte tilbage til Skovlund efterskole 
efter hjemsendelsen og fra projektet “Fra Haver til Maver” 
på Skovlund Friskole. I årets løb har arkivet modtaget 32 
afleveringer. Et lille udpluk af afleveringerne 2020 er: 
Fem fotografier
Tre digitale kopier af fotografier med Ejnar Kruse
En meget stor samling af fotografier og avisudklip 
Stor samling af dokumenter og fotografier fra Missions-
huset

Næsbjerg Sognearkiv fik med støtte fra Skads Herreds Brandkasse rejst 

en mindesten over Biltoft Skole.
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Arkivalier vedrørende kirken, herunder tegninger af kirken
27 farve-luftfotografier af Skovlund i 1996
To bøger
Stor samling fotografier ved. Familien Ulrich, Aalling. 

Til overstående og alle andre givere siger vi mange tak 
for alt, hvad der er afleveret i årets løb. 

En stor tak skal lyde til Arkivets Venner, til bestyrelsen 
og til alle medlemmer. Jeres støtte er helt uundværlig, da 
støtten gør det muligt også fremover at drive arkivet på 
en økonomisk forsvarlig måde. I 2021 og igen i 2022 vil ar-
kivet få en øget udgift på 10 procent i afgift til vores regi-
streringssystem, så jeres støtte er vigtigere en nogensinde. 

Arkivets registreringer er gået fra 160.307 visninger til 
234.925 visninger på arkiv.dk i 2020, en forøgelse af visnin-
ger med cirka 74.618, hvad der må betegnes som meget 
tilfredsstillende. Det, der bliver registreret, bliver set. Skov-
lund Sognearkiv har nu oplagt 3700 billeder, 287 forskel-
lige kildematerialer, dokumenter, hæfter, sange og andet 
der kan læses på arkiv.dk, 202 videoer og ti lydfiler. Du 
kan gå på opdagelse i arkivets samlinger på arkiv.dk, hvor 

der er mange spændende dokumenter, bøger, gamle års-
skrifter og meget andet materiale, det hele er i læseven-
lige pdf-filer. Vi er altid klar på arkivet til at vise, hvordan 
du bedst bruger og søger i portalen, hvor mere end 600 
arkiver lægger deres registreringer op. På facebook kører 
”Gamle billeder fra Skovlund” stadig fint, og arkivets face-
bookside ”Skovlund Sognearkiv” har rundet de 981 med-
lemmer, en forøgelse på 90 nye medlemmer i 2020. Her 
skal også lyde en tak til alle i gruppen, ikke mindst for den 
fine hjælp arkivet tit får til vores registreringer. Et rigtigt 
godt 2021 til alle.

Thorstrup Sognearkiv
Omsorgscenteret Birgittegården, Falkevej 4, Sig,  
6800 Varde. 
Åbningstid: Tirsdag og fredag kl. 9.30-12. Sidste tirsdag i 
måneden kl. 19-21 samt efter aftale
Leder: Hans Jørgen Gammelgård, Agnetevej 29, Sig,  
6800 Varde, tlf. 23956214
Telefon: 75264708
E-mail: tsarkiv@hotmail.com
Hjemmeside: www.sig.dk/content/sognearkivet

Årets gang i 2020 på Thorstrup Sognearkiv har som i det 
øvrige samfund været præget af corona-pandemien.

Vi har modtaget ni afleveringer af varierende karakter i 
årets løb. Der er arbejdet videre med digitalisering af arki-
valier, men den lange nedlukning har præget arbejdet for 
os fem frivillige på arkivet. 

Vores sognefilm, optaget i 1968 og 1969, er også ved 
at blive digitaliseret, så den har en værdi i fremtiden. Op-
gaven udføres af Århusfirmaet Story Wise der indehaves 
af Anton Gammelgård, som er født og opvokset her i Sig. 
Han lægger speak og tekst ind på den gamle film, som i sin 
tid blev optaget ved at besøge alle huse og ejendomme og 
deres beboere. Nu bliver der sat adresse og navne på, og 
speaken indtales på den lokale dialekt. Omkostningerne 
ved filmens digitalisering bliver betalt af Blue Water Fon-
den. Det er vi på Thorstrup Sognearkiv meget taknemlige 
for. Stifterne af firmaet Blue Water i Esbjerg, Gyrithe og 
Kurt Skov, er begge født og opvokset i sognet. 

 

Skovlund Sognearkivs logo.
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Lige inden nedlukningen sidst på året startede vi op med 
at opdatere ejendomsarkivet over samtlige ejendomme i 
sognet.

Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv
Tistrupslund Områdecenter, Søndergade 38, 6862 Tistrup
Åbningstid: 1. tirsdag i måneden kl. 14-17 samt efter 
aftale med arkivlederen
Leder: Svend Svendsen, Elmevej 10, 6862 Tistrup
Telefon: 75299280
E-mail: tistruparkiv@bbsyd.dk
Hjemmeside: tistruplokalarkiv.dk

Året 2020 været et noget anderledes år på grund af coro-
na-situationen. Vi var lige kommet i gang med året, da 
der blev lukket ned for møder og besøg. Fra september til 
december har vi dog haft vores sædvanlige møder. Hvad 
angår besøg har vi haft lukket fra marts til årets udgang. 
Vi har dog haft nogle besøg af enkeltpersoner efter aftale.
Vi har i år fået 18 afleveringer, noget mindre end sædvan-
lig. Blandt afleveringerne var: 
Dokumenter og billeder angående tidligere lærer i Gårde 
og Tistrup, Marie Kristensen
Videobånd fra SFO på Tistrup Skole
Videobånd fra auktion på Tistrup Maskinstation
Tegninger over lejligheder i den tidligere bagerforretning 
Storegade 18-20 i Tistrup
Dokumenter angående Tistrup Boldklub
Slægtsbog over familien Bertelsen Agerkrog 
En analyse af Drøgemøllers isenkramsamling Storegade 6, 
Tistrup
En del billeder af bygninger i Tistrup.

Vi siger mange tak til alle, der har givet os materialerne.
I årets løb har vi haft 55 besøg/henvendelser, mest 

henvendelser på grund af corona-situationen. Mange af 
de henvendelser, vi får, er en følge af besøg på arkiv.dk, 
herunder tilføjelse og rettelser til vores registreringer. På 
arkiv.dk har arkivet registreret 5.096 billeder, 869 A-numre 
(diverse dokumenter m.m.), 331 ejendomme, 62 tegninger, 
254 skolebøger m.m., 65 videoer og 24 lydfiler.

Desuden bladsamlinger, artikler, kopier af kirkebøger og 
folkeregistre. Vores hjemmeside www.tistruplokalarkiv.dk 
har haft 3.995 besøg med 27.256 visninger. På arkiv.dk har 
der været 17.144 visninger. Vi har fået en ny medarbejder, 
Britta Nielsen. Hun er gået i gang med at redigere vores fa-
cebookside. Vi er nu syv frivillige medarbejdere på arkivet, 
der alle er født eller har boet mange år i Hodde og eller 
Tistrup sogne og derfor har en god viden om områderne.

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

Vi er otte medarbejdere til vore otte arbejdspladser. Årets 
hovedindsats har været registrering af billeder og løben-
de registrering af modtagne arkivalier. Alle har arbejdet 

Apoteket i Vestergade 1 

i Varde tilbyder Medicin 

to-go. Foto: Henning 

Jessen.
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hjemmefra i corona-nedluknings perioder med billedregi-
strering, tidsskriftanalyser, artikelskrivning mm. 

Arkivets økonomi er ganske god lige nu. Vi har modta-
get et pænt beløb fra støtteforeningen på trods af mang-
lende foredragsvirksomhed. Vi har leveret billeder til for-
skellige publikationer.

I samarbejde med biblioteket har vi haft en billedfor-
middag i marts med 80 deltagere og i november med coro-
na-afstand med kun 25 deltagere. I oktober havde arkivet i 
samarbejde med biblioteket et foredrag om hekse med 45 
deltagere. I juni deltog 12 i en byvandring med Ole Nør-
skov som guide.

I løbet af året har arkivet modtaget 65 afleveringer. Der 
har ikke været større afleveringer, men en del spændende 
billeder fra gader og haver inden for voldgaderne og eks-
tra eksemplarer af lokale udgivelser.

Det mangeårige projekt med berigelse af registrerin-
ger og genskanning af billeder nærmer sig afslutningen. 
Corona-pandemien blev dokumenteret med billedserier af 
blandt andet forretningers skiltning i marts. 

Arkivets personale yder 3.505 timer årligt fordelt på 
otte personer. Samlingerne fylder mere end 600 hylde-
meter, fordelt på 2.412 arkivfonde, 1.526 arkivfaglige og 
lokalhistoriske bøger, og godt 20.642 billeder – alt regi-
streret og søgbart i arkiv.dk. Negativer på glasplader 

og filmstrimler fra lokale fotografer omfatter mere end 
200.000 enheder, nogle registrerede, andre ordnet krono-
logisk efter optagelsesdato. Arkivet er indrettet med otte 
arbejdspladser med edb – de fleste med skanner til brug 
for billedregistreringen – og fire arbejdspladser for besø-
gende. Lokalerne udgøres af fire sammenhængende rum 
med ekspedition og arbejdspladser, billedopbevaring i ar-
kivskabe og arkivets bogsamling på reoler i stueetagen. 
Arkivalier og aviser 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 ar-
kivet avisopbevaringsplads med biblioteket og har et avis-
magasin i Ølgod.

Der har været 415 personer på arkivet med forespørgs-
ler og til arrangementer, 478.920 har foretaget opslag i 
Varde Lokalhistoriske Arkivs del af arkiv.dk, 10.040 har be-
søgt arkivets hjemmeside med 88.617 sidevisninger, og der 
har været ca. 355 skriftlige og telefoniske henvendelser til 
arkivet.

Vester Starup Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Helle Plejehjem, Vinkelvej 2, 7200 Grindsted
Åbningstid: 1. tirsdag i måneden kl. 14-16
Kontaktperson: Niels Verner Jensen, Parallelvej 5,  
Tofterup, 7200 Grindsted 
Telefon: 61760503
E-mail: arkivstarup@gmail.com

I 2020 nåede vi at afholde fire bestyrelsesmøder i lokalar-
kivet før nedlukningen på grund af corona. De frivillige 
medarbejdere har også deltaget i bestyrelsesmøderne. 

Der er som regel folk fra arkivet, som sidder og registre-
rer hver mandag formiddag kl. 9 til 12.

Til generalforsamlingen 24. februar 2020 var temaet 
for underholdningen igen ”hvor blev de af”. Denne gang 
havde vi besøg af Lene Høst Madsen, som er leder af Mu-
seum Skanderborg og tidligere leder af arkæologiske ud-
gravninger i København. Hun fortalte medrivende om sin 
opvækst i Starup og sit spændende arbejdsliv. 

Medlemstallet er stabilt på ca. 160. Vi deles om arbejdet 
med at omdele girokort, og fredag den 3. juli kl. 15-17 var 

Varde Å ved oversvømmelsen 25. februar 2020. Del af billedserie. 

Foto: Kurt Rotvig Kristiansen.
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bestyrelsen til stede i Brugsens café, hvor nogle kom for 
at få en snak eller forny medlemskabet. Kontingentet er 
med til, at vi kan dække udgifter til kontorhold, kurser 
m.m. Ligeledes arrangerer vi hvert år en gratis udflugt for 
medlemmer. Den måtte desværre aflyses på grund af coro-
na-restriktionerne.

I 2020 fik vi bevilget 20.000 kr. fra VELUX FONDEN. 
Pengene er brugt til blandt andet nye computere, iPad og 
skanner. Vi nåede lige at få det hele installeret og på plads 
før anden nedlukning. Så vi glæder os til at komme i gang 
igen med registrering af billeder og dokumenter fra kas-

ser, som folk har indleveret. Mange har åbenbart været i 
gang med oprydning i gemmerne her under nedluknin-
gen, og heldigvis tænker de på os, når der dukker noget 
op, som kan have lokalhistorisk interesse.

Corona-tiden har vi dokumenteret med billeder fra om-
rådet, og en ansat på Helle Plejecenter har skrevet dag-
bog, som vi har fået lov at lægge ind på serveren.

Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv
Kulturhuset, Vestergade 7, 6870 Ølgod, 6870 Ølgod. 
Åbningstid: Tirsdag kl. 14-17
Leder: Lissi Møller Kristensen, Storegade 18, 1. sal,  
6870 Ølgod
Telefon: 29617310
E-mail: arkivolgod@hotmail.com
Hjemmeside: www.olgodlokalarkiv.dk
Facebookside: www.facebook.com/olgodarkiv

År 2020 – og hvilket år. Året hvor Covid-19 lagde hele vort 
samfund ned den 11. marts. I vor vildeste fantasi var der 
vel ingen, der kunne forestille sig, at dette kunne ske. Og i 
skrivende stund er Danmark og næsten hele verden stadig 
ramt af Covid-19. 

Dette har selvfølgelig påvirket arbejdet på lokalarkivet. 
Vi har i årets løb haft åbent i 33 dage, dog således at vi 
efter 11. marts kun modtog besøgende efter forudgående 
aftale. Vi har heller ikke været fuldtallige på arbejde, en-
ten på grund af os selv eller af hensyn til vore pårørende.

Der er registreret 42 indkomster fra foreninger og pri-
vate. Der er tale om dokumenter og billeder af forskellig 
art fra familier og foreninger, blandt andet fra Erhvervs-
kontoret materialer fra Håndværker- og Handelsstands-
foreningen. Tak for alle indleveringer, der er med til, at 
eftertiden får kendskab til fortiden. 

Ved udgangen af 2020 har arkivet omkring 9.700 regi-
streringer på Arkibas. I 2020 er foretaget ca. 700 af disse 
registreringer samtidigt med, at vi har serviceret besøgen-
de, besvaret skriftlige og telefoniske henvendelser samt 
været aktive på facebook.

På arkivets hjemmeside www.olgodlokalarkiv.dk har 
der været 4.331 besøgende, på www.arkiv.dk antal visnin-

Starup Kartoffelkogerselskab ejede en vogn med en kartoffelkoger. 

Bestyrer Hans Pedersen kørte rundt til landmændene og kogte kartof-

felhøsten. 1945-1955.
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ger 50.823, og på facebook www.facebook.com/olgodar-
kiv er der nu 465 følgere. Antallet af besøgende på alle 
områder og følgere har været i stigende med omkring 
15 procent. Årsagen kan der gisnes om, men vi har alle 
i 2020 helt sikkert ikke haft så stor social kontakt som el-
lers, og kulturelle arrangementer er aflyst, så måske har 
det påvirket interessen for lokalarkivets arkivalier. Her 
kan nævnes interessen fra personer for deres slægtshi-
storie, hvor forfædre har haft en eller anden tilknytning 
til Ølgod. Det er ofte lykkedes at finde slægtsoplysninger 
og billeder, som arkivet er i besiddelse af. ”Ølgod sogns 
gård- og slægtshistorie” af Tage Olesen, udgivet af Ølgod 
Museum 1988, og ”Træk af Strellev sogns historie” af An-
ton Andreas Olesen, udgivet af Ølgod Museum 1991, er en 
uvurderlig hjælp, som vi i høj grad benytter os af. Det sam-
me de mange billeder og negativer vi har fra nogle af de 
fotografer, der har været i Ølgod gennem tiderne, blandt 
andet Kjeld Graversen, William Jensen og Palle Hestbech.

Mange interesserede har givet oplysninger om navne 
på personer på billeder, lokalarkivet har fra private, skoler, 
gymnastik og konfirmation. Det har stor betydning, idet 
billeder først får rigtig værdi, når man ved hvilke personer, 
tider eller steder, billedet repræsenterer. I Ølgod Hallerne 
håber vi også, at der fremover bliver mulighed for at få 
stillet plads til rådighed til billeder. 

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

Tirsdage kl. 14-17 er lokalarkivets faste åbningstid, dog 
er der altid mulighed for at aftale anden tid for besøg. Fra 
11. marts 2020 har der kun været mulighed for besøg efter 
forudgående aftale.

De ekstra åbningstider vi normalt har i årets løb f.eks. 
Arkivernes Dag og Højskoledagen har været aflyst i 2020.

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

Vi samarbejder med Ølgod Museumsforening, Ølgod 
Museum og Slægtshistorisk Forening om den årlige udstil-
ling i Lindbergsalen på Kulturhuset og er medudgiver af 
Museumsforeningens Årsskrift.

Den 4. oktober 2021 har lokalarkivet 100-års jubilæum. 
Vore planer var, der skulle udgives en bog om emner på og 
fra arkivet. Den 21. januar 2020 påbegyndte vi det faktiske 
arbejde, hvor vi hver især fik områder, vi skulle arbejde 
med. Vi skulle så arbejde videre den 24. marts 2020. Den 
samlede tidsplan var, at bogen skulle være færdig til 
trykning den 30. juni 2021. Desværre må vi sige, at arbej-
det er gået i stå. Vi vil i stedet arbejde på, at bogen bliver 
udgivet 4. oktober 2022, altså når lokalarkivet bliver 101 
år. Vi har fået tilsagn om støtte til udgivelse af bogen fra 
El-Fonden, Ølgod, Lokalarkivernes Fond, Ølgod Museums 
Fond og Danske Bank Ølgod Fonden. Og vi har her i 2021 
ansøgt om, at bevilling af støtte forlænges til den 4. okto-
ber 2022. Vi vil indlede samarbejde med Ølgod Museums-
forening, Slægtshistorisk Forening og Ølgod Museum om 
at markere de 100 år den 3. oktober 2021. 

Hvad der sker med Kulturhuset, og hvordan det påvir-
ker lokalarkivets placering i Vestergade 7, kan kun tiden 
vise. Vi har deltaget i et par møder i 2020 om dette. I det 
forberedende arbejde har vi haft samarbejde med arkiv-
konsulent Mette Guldberg, Sydvestjyske Arkiver. 

Vi er nu 11 frivillige medarbejdere på arkivet, idet Leif 
Mortensen er begyndt i november 2020. 

For os alle har 2020 været et anderledes år. Men det 
ændrer ikke ved, at det er vigtigt, at nye medarbejdere 
kommer til og kan læres op. Så har du interesse i lokalhi-
storie, 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 kur-
ser i arkivuddannelse, registreringssystemet Arkibas og IT. 
Er du interesseret så kontakt os på arkivolgod@hotmail.
com eller tlf. 29 61 73 10.

Øse Sognearkiv
Solhøjvej 1, Nordenskov, 6800 Varde
Åbningstid: 1. mandag i måneden kl. 14-16 samt efter 
aftale med arkivlederen
Leder: Aage Meldgaard, Sønderskovvej 93, Nordenskov, 
6800 Varde
Telefon: 51645005 / 75298212
E-mail: aage-meldgaard@mail.dk

Til Indhold
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Øse Sognearkiv har til huse på Solhøj Ældrecenter, og der-
for har vi stort set været lukket ned hele 2020. Vi havde 
planlagt tre udstillinger. En udstilling på arkivet, en ud-
stilling i den lokale Dagli’Brugs og endelig en udstilling 
i forbindelse med byens julemarked. Alle tre blev aflyst. 
Det samme gjorde vores generalforsamling. En tidligere 
Øseborger, som havde studeret og arbejdet mange år i 
Rusland, skulle have haft et indlæg, som han kaldte ”Fra 
kommunisme til Novo Nordisk”. Vores årlige tur blev gen-
nemført. Det var en genforeningstur til Sønderjylland. Vi 
har modtaget tre meget store afleveringer fra arkivets tid-
ligere formand og kasserer og fra Helle Kommunes tidlige-

re kulturudvalgsformand. Vi håber selvfølgelig, at vi kan 
få afviklet udstillingerne i 2021. 2020 kan man med rette 
kalde ”Året der blev aflyst”

Årre lokalhistorisk Arkiv 
Toften 2, 6818 Årre
Åbningstid: Torsdag kl. 15-17 (dog kun første torsdag i 
måneden fra april-september) samt efter aftale
Leder: Herman Hansen, Hegnsgårdvej 8B, 6818 Årre
Telefon: 75192380 / 40546818
E-mail: aarrelokal@hotmail.com
Hjemmeside: www.aarrelokalhistorie.dk

Til Indhold
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Historisk Arkiv for Brørup og Omegn
Stadionvej 6, 6650 Brørup. 
Åbningstid: Torsdag kl. 15-17
Leder: Ellen Sørensen, tlf. 29791670
Telefon: 75381670
E-mail: broeruplokalarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.broerup-lokalhistorie.dk

2020 blev et stille år for lokalarkivet i Brørup. Da arkivet har 
til huse på Brørup Bibliotek, måtte arkivet også lukke ned i 
foråret i nogle måneder på grund af coronaen. Vi nåede at 
arbejde ca. en måned, så kom sommerferien. Generalfor-
samlingen, som skulle have været afholdt i foråret, måtte 
aflyses. Vores årsskrift nåede lige at blive færdigt og trykt 

inden nedlukningen, men udbringningen af årsskriftet 
blev forsinket. Her kan nævnes nogle af historierne fra 
årsskriftet: ”En kvinde som sognerådsformand”, ”Det lille 
hus på heden”, ”En københavnerdreng kom til Brørup”, 
”Den hundredårige, der sprang ud i faldskærm” og et par 
historier fra besættelsen.

Arbejdet på arkivet blev genoptaget efter sommerferi-
en og fortsatte, indtil biblioteket igen blev lukket i midten 
af december.

2020 skulle have stået i jubilæets tegn – 100-året for 
Genforeningen. Arrangementerne måtte desværre aflyses/
udskydes. Det lykkedes Arkivrådet i Vejen Kommune at 
få lavet en udgivelse ”En Kongeåmosaik: om tiden op til 
Genforeningen – udveksling på tværs” med bidrag fra ar-
kiverne nord og syd for den gamle grænse. Bogen blev 
præsenteret på Vejen Rådhus i september.

I de få måneder, der er blevet arbejdet på arkivet, er der 
blevet registreret, ryddet op og svaret på henvendelser – 
både skriftlige og personlige.

Bække-Veerst Lokalarkiv 
Vestergade 2, 6622 Bække. 
Åbningstid: Tirsdag kl. 15-17 samt efter aftale 
Leder: Søren Frederiksen, Tværvej 10, 6622 Bække
Telefon: 75389706 / 53159819
Postadresse: Tværvej 10, 6622 Bække
E-mail: baekkeveerstlokalarkiv@gmail.com
Facebook: Bække-Veerst lokalarkiv

Året 2020 har ikke været som andre år. Samfundet har 
mere eller mindre været lukket ned på grund af corona, 
og således har det også været på Bække-Veerst Lokalar-
kiv. Arkivet var lukket en kort periode i marts-april, men 
ellers har vi faktisk arbejdet på arkivet hver tirsdag og ta-
get imod de forholdsvis få gæster, som har henvendt sig i 
åbningstiden. Det har så givet tid til det daglige registre-
ringsarbejde og måske også lidt længere kaffepauser. Der 
skal være tid til lidt hygge i en trist tid.

Som sædvanlig havde vi planlagt tre arrangementer, 
nemlig generalforsamling, byvandring og efterårsmøde. 

Vejen Kommune

Til Indhold
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Generalforsamlingen blev gennemført, og Dorte Rebsdorf 
Sørensen, der voksede op på Hamborggård, Bække, fortal-
te efterfølgende om sin barndom og skoleår i Bække, sine 
gymnasieår i Ribe, ungdomsår som klunser i Paris og en-
gagement i forskellige hjælpeorganisationer samt sin ud-
dannelse som præst i Århus og efterfølgende ansættelse 
som præst i Skanderborg og Odder og som sygehusprovst 
for Region Midtjylland. Der var 43 deltagere til general-
forsamling og foredrag. Byvandringen og efterårsforedra-
get blev aflyst, men vil blive forsøgt gennemført i løbet af 
2021.

Traditionen tro udkom årsskriftet GLIMT i december 
måned med lokalhistoriske artikler af forskellig art. Det 
var 10. gang, at årsskriftet kom på gaden. Her bør især be-
mærkes, at tidligere operasanger på det Kongelige Teater, 
Erik Harbo, har skrevet om sin farfar, lærer Jens Peter Har-
bo, Asbo, og at Erling Jørgensen, Sønderborg har fortalt 
erindringer fra Thorsted. Vi modtager meget gerne flere 
af den slags artikler fra folk, som har rødder eller forfædre 
i området, og selvfølgelig også fra dem, der fortsat har 
adresse i Veerst og Bække sogne. 

I 2020 har vi modtaget og journaliseret 14 afleveringer 
fordelt på både arkivalier, billeder og avisudklip. Vi har i 
årets løb arkiveret og registreret seks arkivfonde, 145 en-
keltbilleder, 12 billedserier og en masse avisudklip, som vi 
ikke har tal på, hvilket i alt betyder at arkivets samlede an-
tal registrerede arkivalier pr. 31. december 2020 udgør 520 
arkivfonde, 5.558 enkeltbilleder og 210 billedserier, som 
samlet giver 9.533 billeder samt ca. 1.739 emner i form af 
avisudklip m.m.

I 2020 har 17 personer besøgt arkivet, og kun 43 har 
deltaget i vore arrangementer. Vi har modtaget i alt 24 
skriftlige henvendelser plus nogle telefoniske henvendel-
ser. Langt de fleste henvendelser kommer fra slægtsfor-
skere, men det er også nogen, som bare skal have afgjort 
et væddemål. Alle er velkommen. De mange billeder på 
arkiv.dk er meget populære. I årets løb har i alt 3.813 væ-
ret inde på en af vore registreringer på arkiv.dk, og langt 
de fleste ser på billeder. Vi får en del henvendelser om fejl 
og mangler vedrørende billedtekster, hvilket jo er meget 
naturligt, da vi ikke kender alle de personer, som er på bil-

lederne. Vi kan kun opfordre jer til at henvende jer, hvis I 
finder mangler m.m., så kan vi få det rettet. Mange ønsker 
en kopi af et af vore billeder, og det kan normalt også lade 
sig gøre. 

Nyhedsbrevet Arkiv-Nyt er udsendt to gange i det for-
løbne år, og årsskriftet GLIMT udkom for 10. gang, og blev 
som sædvanlig godt modtaget. I 2021 håber vi at kunne 
udgive en lille skrift om Bække Mose, som i så fald vil blive 
udsendt til alle medlemmer. 

Gesten Sognearkiv
Stadion Alle 2, 6621 Gesten
Åbningstid: 1. og 3. onsdag i måneden kl. 15-17 på skole-
dage samt efter aftale
Leder: Bente Pedersen
Telefon: 22993945
E-mail: gestensognearkiv@gmail.com

Vores beretning for 2019 sluttede med ordene: da Dan-
mark lige nu er ramt af corona, er det usikkert, hvornår 
og hvordan vi kan afvikle den årlige generalforsamling og 
foredrag. Vi har fortsat ikke afviklet generalforsamling for 
2019, og den næste, som er planlagt til 21. april 2021, er 
også usikker. 

2020 har været et meget specielt år – også i arkivsam-
menhæng. I perioder har vi ikke kunnet mødes og arbejde 
på arkivet, så arbejdet har ligget stille meget af tiden. Vi 
har dog på nuværende tidspunkt registreret en del bille-
der og arkivalier. 

Arkivet har lokaler på Gesten Skole, hvor børnene ken-
der os og er interesseret i vores arbejde. Vi bad eleverne 

Gesten Sognearkiv bad 

eleverne i 6. klasse på 

Gesten skole skrive 

om at gå i skole under 

coronaen. Det blev til 

en denne rapport med 

personlige beretninger 

fra corona-tiden.

Til Indhold
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i 6. klasse skrive om at gå i skole under coronaen. Det er 
der kommet mange fine beretninger ud af. De er nu gemt 
for eftertiden. 

Vi har fra en borger modtaget ca. 1.000 avisudklip, som 
strækker sig over årene ca. 1980-2020. Dem er vi begyndt 
at registrere. Det er et stort arbejde, men de kan være til 
stor nytte. 

Mange af de udbudte kurser hos SLA er blevet aflyst, 
men nogle er blevet erstattet af online kurser. Det har væ-
ret en fin løsning som alternativ til at mødes. 

Vi ser hen til, at vi igen kan mødes på vores arkiv og 
fortsætte arbejdet, holde åbent osv.

Lad os håbe, at 2021 bliver et bedre år end 2020.

Lokalhistorisk Arkiv Holsted
Højmarksvej 20, 6670 Holsted 
Åbningstid: Onsdag kl. 14-18
Leder: Klaus Hansen, tlf. 50992423
Telefon: 53398633
E-mail: Holsted-Lokalarkiv@mail.dk
Hjemmeside: www.holstedlokalarkiv.dk
Facebookside:  
ww1w.facebook.com/www.holstedlokalarkiv.dk

Året 2020 er løbet ud – et mærkeligt år, som formentlig vil 
stå i erindringen i resten af vores liv – et år som startede 
med fuld fart og så blev lukket ned to gange – første gang 
fra 8. marts 2020 til midten af maj og igen fra 16. december 
2020 og året ud. Et år, som har budt på lidt af hvert, og 
hvor arkivet er flyttet fra vores domicil i Vestergade 17 
til nye lokaler i den gamle administrationsbygning på 
Højmarksvej 20 i Holsted. Vi kunne ikke få vores telefon 
med, så derfor har vi fået mobiltelefon og nyt telefonnum-
mer: 53398633. 

Vi har dog, som sædvanligt, haft et travlt år på arki-
vet, hvor antallet af henvendelser alligevel har været stør-
re end sidste år, nemlig 158 i 2020 mod 138 i 2019. Alle 
henvendelser har været enten ved personligt fremmøde, 
telefon eller via elektroniske medier. 

Vores hjemmeside, som startede op i 2010, er ifølge vo-
res underretninger (vi kan se det i statistikken) blevet kon-

taktet fra omverdenen. Vi har haft besøgende på hjemme-
siden fra så fjerne lande som Kina, Ukraine og USA. Vi har 
forsøgt at opdatere hjemmesiden ca. hver anden måned. 
I 2020 har vi haft i alt 6.885 besøgende på hjemmesiden 
mod 6.129 i 2019 – altså en stigning i henvendelser. I mid-
ten af december 2014 kom vi på facebook. Ved slutnin-
gen af 2020 har arkivet 153 følgere på facebook mod 133 
i 2019 – ligeledes en stigning. Antallet af afleveringer er 
også steget i forhold til sidste år, nemlig 66 registrerede 
afleveringer i 2020 mod 52 for 2019.

Selvom året har været underligt og vi, på grund af Co-
vid-19-pandemien, har haft lukket i to perioder, har flyt-
ningen til nye lokaler været den største hurdle, som vi har 
haft. Lokalhistorisk Arkiv Holsted flyttede i efteråret ind i 
kommunens nye aktivitetshus, indrettet i det tidligere råd-
hus. Såvel forberedelserne som selve flytningen og indret-
ningen af de nye lokaler var en tidskrævende proces, som 
krævede en omfattende planlægning. 

På selve flyttedagen den 9. september mødte en lift 
og otte stærke mænd op kl. 9 for at hjælpe med at få de 
tonstunge aviser flyttet fra anden sal i Vestergade 17 og til 

Lokalhistorisk Arkiv Holsteds gamle kontor i Vestergade 17 under rydning.

Til Indhold
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kælderen på Højmarksvej 20. Der var i Vestergade på for-
hånd lavet en ”Georg Gearløs”-sliske fra anden sal og til 
øverste repos, hvor liften kunne nå til, og på Højmarksvej 
20 en sliske fra gadeplan og ned i kælderen langs kæl-
dertrappen. Det viste sig at fungere ganske godt. Sammen 
med arkivets medarbejdere blev der arbejdet igennem, og 
allerede kl. 13 var flytningen til ende. 
I alt var der blevet flyttet ca. 20 tons arkivalier, og der 

forestod nu et større indretningsarbejde, inden arkivet 
den 18. november kunne åbne for publikum. Der kom ni 
gæster i løbet af åbningstiden, og de blev vist rundt på en 
corona-sikker måde. Der mødte tre personer fra Sønder-
skov og ønskede tillykke med de nye lokaler, og de syntes 
også godt om dem, ligesom vi også gør. På grund af coro-
na-situationen måtte arkivet lukke igen den 16. december. 

I november tog den ide form, at arkivet skulle søge 
VELUX FONDEN om midler til en hurtigskanner mv., ger-
ne så maskinen eller maskinerne står hos os, men at vi til-
byder alle lokalarkiver i Vejen Kommune at benytte den/
dem. SVAs arkivkonsulent, Mette Guldberg blev inddraget 
i overvejelserne, og den 11. december blev ansøgningen 
sendt afsted. 

Året er arbejdsmæssigt – når det har været muligt grundet 
corona-situationen – mest gået med at flytte de mange 
tons arkivalier. I 2020 har der været syv arkivmedarbejdere 
på arkivet de onsdage, hvor det har været åbent. Lokalar-
kivets arbejdsgruppe har i året der er gået – på grund af 
corona-situationen – ikke afholdt nogen møder, da vi ville 
være flere samlet end det var ønskeligt. Arbejdsgruppens 
medlemmer er alle over 60 år. Alle møder i arkivrådet har 
også været aflyst. 

I december 2019 udkom bogen ”Stenderup gårde og 
ejendomme 1733-2012” på arkivets forlag Lokalhistorisk 
Forlag af 1984. Bogen var hurtigt udsolgt, hvorfor der 
blev lavet en andet oplag i januar 2020, som ligeledes blev 
udsolgt. Et tredje oplag er blevet overvejet, men interessen 
var ikke stor nok til, at arkivet vovede forsøget 

2020 har været et underligt år med nedlukninger og en 
altoverskyggende flytning til nye lokaler. Det har derfor 
faktisk været et travlt år, og vi ser frem til et lige så ak-
tivt år i 2021, omend det forhåbentlig vil være noget mere 
normalt år, når vi åbner igen. 

Da vi hvert år modtager en del afleveringer, og også 
forholdsvis store afleveringer, synes vi, det viser, at arki-

2020 stod i flytningens tegn for Lokal-

historisk Arkiv Holsted. Her er liften og 

hjælpere på plads den 19. september til 

at hjælpe vores aviser ned fra anden sal, 

ca. 500 bind á 20 kg. 

Lokalhistorisk Arkiv Holsteds 

aviser er ved at blive sat på 

plads i kældermagasinet.

Et kig i en del af Lokal-

historisk Arkiv Holsteds 

nye magasin for vores 

afdeling for personsager 

og ejendomssager.

Et vue over Lokalhistorisk Arkiv Holsteds nye 

kontorlokale, dog før vi var helt på plads.

Til Indhold
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Vi har i foråret og sommeren været med i planlægning 
og afholdelse af forskellige guidede ture i lokalområdet, 
blandt andet botaniske vandreture på ”Kyst-til-kyst-stien” 
og i ådalen, ture i ”Københavnerplantagerne”, vandreture 
i ”Det gamle Hovborg” og cykelture til Hovborg og Høl-
lund Søgård plantager. I forbindelse med disse ture har vi 
stået for det lokalhistoriske. Formålet med disse ture er at 
give såvel turister som lokale et bedre kendskab til egnen, 
og det er tanken, at der også skal tilbydes ture i 2021. 

Desværre har Henry Petersen valgt at sige farvel som 
leder af arkivet. Henry var initiativtager til oprettelsen af 
arkivet i 1994, og han har været arkivleder lige siden. Det 
er et stort tab for os, og der er mange ting, vi lige må lære. 
Ja, der var faktisk mange ting, som vi tog som en selvføl-
ge og ikke spekulerede så meget på. For det klarede han 
bare. Heldigvis har vi stadig mulighed for råd og vejled-
ning. Her skal der lyde en stor tak til ham for hans initiativ 
og store indsats gennem 25 år.

Lindknud Lokalhistoriske Arkiv
Faurskovvej 8, Lindknud, 6650 Brørup 
Åbningstid: Tirsdag kl. 9-12 og sidste torsdag i måneden 
kl. 14-16
Leder: Andreas Bruun, Knudsmindevej 20, 6650 Brørup
Telefon: 61540401
E-mail: lindknudlokalhistorie@gmail.com
Hjemmeside: lindknud.net/lindknud-lokalhistorie

I Lindknud findes et månedsblad, hvor alt, hvad der fore-
går i lokaliteten i foreningerne, kirken, skolen m.v., bliver 
annonceret. Lokalbladet hedder det. Her leverer vi en hi-
storie om et eller andet i de fleste måneder. Det har ikke 
været muligt at afholde generalforsamling i år. Året har 
selvfølgelig været præget af corona-nedlukningerne. Dog 
har vi i en del af året ret uanfægtet kunnet arbejde på hi-
storieværkstedet med registreringer. Men vi har til huse på 
aktivitetshuset Bøgevang, som er kommunens hus, og der 
har været lukket i perioder og altså også for os.

Foreningen udgiver et årsskrift sammen med Historisk 
arkiv i Brørup, som vi har hjælp fra og samarbejde med. 

vet er godt forankret i lokalsamfundet. Det er vi særdeles 
glade for, idet vi jo bevarer for eftertiden – ja arbejder for 
”evigheden”. Efter årets tilgang omfatter arkivets sam-
linger nu 36.184 akter fordelt på 4.012 arkivfondssager, 
2.860 billeder af ejendomme og 331 kort.

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 fantastisk godt stykke arbejde i 2020 
og håb om et lige så godt 2021.

Hovborg Lokalarkiv
Lindevej 5, 6682 Hovborg
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 14-16.
Leder: Poul Hansen, Sandagervej 11, 6682 Hovborg
Telefon: 61779786
E-mail: hovborglokalarkiv@gmail.com
Hjemmeside: hovborgarkiv.dk

I forbindelse med arkivets 25-års jubilæum i efteråret 2019 
blev det besluttet at oprette en bestyrelse for arkivet. Tid-
ligere var det de fem medarbejdere, der i fællesskab stod 
for bestyrelsesarbejdet. Der blev udfærdiget love, og en 
bestyrelse med fem medlemmer blev valgt. Heraf er de fire 
valgt uden for medarbejderkredsen. Ideen med en besty-
relse er at skabe øget interesse for arkivarbejdet og samti-
dig give medarbejderne mere ro til arkiveringsopgaverne. 
Ligeledes er det hensigten at forbedre arkivets økonomi 
via medlemskontingenter.

Bestyrelsen har en intention om at afholde flere møder 
og foredrag i løbet af året, og der blev lavet et program, 
som desværre møde for møde er blevet aflyst på grund af 
corona-epidemien. Vi håber, det vil være muligt at gen-
nemføre flere af disse arrangementer i løbet af 2021. 

Året 2020 har været et meget stille år i arkivet. Vi luk-
kede ned fra marts til juni, men vi kan mærke, at det har 
siddet i folk, at man skal holde afstand og passe på sig selv. 
Der har ikke været så mange afleveringer og besøg som 
sædvanligt, men vi forventer, at det vender tilbage.

Til Indhold
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Brørup-arkivet har 50-års jubilæum i 2021. Det har Lind-
knud del i, idet arkivalier fra Lindknud er registreret i Brø-
rup frem til 2009, da Lindknud først fik sit eget arkiv da.

Foreningen havde en byvandring først i august – den 
var begrænset af restriktionerne, men den samlede ellers 
god tilslutning. Turen gik over kirkegården med fortælling 
om den og videre til nogle gode forbedringer af omgivel-
serne ved Lindknuds hal – forbedringer som var foretaget 
i samarbejde med Vejen Kommune.

Vi får løbende henvendelser fra folk, der via arkiv.dk 
søger yderligere oplysninger om sager, vi har arkiveret. Et 
eksempel derfra blev årsag til et større projekt, som kom 
til at fylde arbejdsmæssigt meget i foreningen i 2020. Vi 
havde for længe siden arkiveret et lille papir med oplysnin-
ger om en mand, som havde levet i Lindknud fra 1916 til 
han døde i 1984, Svend Nikolaj Nielsen – man kaldte ham 
Svend Kunstmaler. Det lille papir blev fundet på arkiv.dk af 
en slægtning til Svend. Hun spurgte om vi havde mere om 
ham. Det havde vi ikke, men vi vidste, at der hang male-
rier fra hans hånd i mange hjem på Lindknud-egnen. Det 
blev årsag til, at vi satte en eftersøgning af hans malerier 
i gang. Det resulterede i at vi fik foto af og kendskab til 
over 40 malerier – ja, seks af dem fik vi foræret. Det var 
folk på egnen og medlemmer af Svends familie, der kom 

med dem, gav oplysninger om størrelse og om, hvor male-
riet befandt sig. Vi arrangerede en udstilling af alle disse 
malerier, som vi lånte til udstillingen. Det var i dagene 28., 
29. og 30. august med rigtig mange besøgende. Yderligere 
fik vi samlet materiale til en lille mindebog om Svend, hvor 
der er historie om ham og foto af alle malerierne. Bogen 
blev udgivet med hjælp fra Brørup-arkivet ved Nanna Iver-
sen. Svend Kunstmaler havde jo ikke et kendt kunstner-
navn. Men vi mener nu at have været med til at råde bod 
på det og mindsket faren for, at malerierne havner i en 
container en dag. 

Her først på året 2021 ligger arbejdet bomstille på 
grund af corona-restriktionerne, men ellers er vi i gang 
med registrering af vore sager – det går langsomt, men 
sikkert fremad. Der bliver afleveret gode arkivalier til ar-
kivet hen over året, og der er jævnligt forespørgsler om et 
eller andet. 

Der arbejdes hver tirsdag formiddag af tre til fire men-
nesker, hvor der også holdes åbent på arkivet.

En god del af arbejdet består i øvrigt i at formidle noget 
af den historie, vi får kendskab til.

Vejen Lokalarkiv 
Østergade 2, 6600 Vejen
Åbningstid: Mandag kl. 10-18 og ti1rsdag kl. 9-13 
Leder: Christian Ditlev Rasmussen. Mail: cdr@sonderskov.dk
Telefon: 60139021
E-mail: vejenarkiv@sonderskov.dk
Hjemmeside: https://sonderskov.dk/vejen-lokalarkiv

Året 2020 startede Vejen Lokalarkiv uden leder. Den tidli-
gere leder var fratrådt i slutningen af 2019, og arkivet blev 
derfor kørt egenhændigt af arkivassistent Lena Brønd, 
som håndterede dette dygtigt og benyttede lejligheden til 
at få ryddet op i arkivet. 

I marts ramte corona-nedlukningen som så mange an-
dre steder, og arkivet blev lukket. Hen over sommeren var 
der begrænset aktivitet – hvilket dog blev udnyttet til at få 
ryddet yderligere op. 

I august måned ansattes Nick Schaadt og Christian Dit-
lev Rasmussen som museumsinspektører på Museet Søn-

Lindknud Lokalhistoriske Arkiv arrangerede en udstilling med malerier 

af Svend Nikolaj Nielsen, også kaldet Svend Kunstmaler. Her et af male-

rierne, hvoraf de fleste ellers var af gårde.

Til Indhold
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derskov og som arkivarer på Vejen Lokalhistorisk Arkiv. 
Ansvarsområderne fordeltes således at Christian Ditlev 
Rasmussen blev arkivleder. 

Herefter var der indvarslet en række ændringer. Som 
det første afholdtes der et møde med Vejen Lokalhistorisk 
Forening, hvor vi lærte hinanden at kende og aftalte at 
øge samarbejdet. Lokalhistorisk Forening var ikke sen til 

at leve op til dette, da vi i løbet af efteråret støt fik fle-
re og flere frivillige. De mange frivillige resulterede i en 
øget registrering af arkivalier, heriblandt opstarten af et 
registreringsprojekt af mere end 40 års sportsjournalistik 
i Vejen. Ud over dette blev arkivet omarrangeret, således 
at vi bedre kunne udnytte de trange lokaler. Vi fik ryddet 
op i flere ældre pc’er og skabt flere arbejdsstationer til de 
frivillige.

I slutningen af august kunne vi også konstatere, at ar-
kivets registreringssystem ikke var tidssvarende. Der blev 
fortsat registreret i Arkibas3, et DOS-baseret program fra 
1996, som der ikke var ydet support på siden 2009 og som 
ikke kunne fungere på noget nyere end Windows XP. Med 
andre ord var registreringen foretaget i et forældet for-
mat, der ikke blev supporteret, og som potentielt kunne 
gå tabt. Derfor begyndte vi i september at overgå til Arki-
bas5. Dette var en stor opgave, blandt andet fordi data lå 
i et forældet format på en forældet pc, som havde svært 
ved at tale sammen med nutidige pc’er. Derfor fik vi hjælp 
fra SLA, som stod klar med råd og vejledning, samt ND 
DATA, et IT-firma med speciale i data-behandling. De kun-
ne trække data ud og konvertere dem til et format, som 
kunne uploades til Arkibas5. Det lykkedes at komme i mål 
med A-fonde og journaler kort efter årsskiftet. I skrivende 
stund arbejder vi fortsat på at få uploadet B-fonde med 
billedfilerne.

Det betyder at vi nu også er tilgængelige på arkiv.dk og 
dermed kan nå ud til langt flere brugere. Vi glæder os til 
at nå 100 procent i mål og ser frem til at vores brugere kan 
dykke ned i arkivets gemmer.

Aastrup Sognearkiv
Borgergade 121, 6752 Glejbjerg
Åbningstid: Åbent efter aftale med Kirsten Nygaard,  
tlf. 40136215 eller Conny Callesen, tlf. 30221699
Leder: Birthe Cramon, Ryttervænget 7, 6752 Glejbjerg 
E-mail: connycallesen@gmail.com

Den gamle brugerflade på det DOS-baserede Arkibas3, som Vejen 

Lokalarkiv hidtil har registreret på.

Med overgangen til Arkibas5, kan Vejen Lokalarkiv nu gøre sine regi-

streringer tilgængelige på arkiv.dk og dermed kan nå ud til langt flere 

brugere.

Til Indhold

mailto:connycallesen%40gmail.com?subject=
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Forsidefoto:
Da Lokalhistorisk Arkiv 
Holsted fik nye lokaler, 
flyttede arkivets Hans 
Knudsen – helst selv – alle 
arkivalier i løbet af 14 dage.
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