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Fra lokalarkivernes arbejdsmark 2021
Sydvestjyske Arkiver (SVA)
Bestyrelsens beretning

v. Jørgen Dieckmann Rasmussen
Gule ærter i september – det siger næsten det hele, for
selv en dansk generalforsamlingstradition blev påvirket
af coronaen! I 2020 nåede SVA at afholde generalforsamling på vedtægtsmæssig måde, så der kunne aflægges
beretning for 2019. I 2021 var den ene eller anden corona-begrænsning i vejen for afholdelse af generalforsamling inden for det tidsrum, vedtægterne foreskriver. Først
i slutningen af maj lettedes corona-reglerne, men forsamlingsforbuddet gjorde, at vi ikke turde indbyde til ordinær
generalforsamling før den 8. september 2021, som oprindelig planlagt i Farup, men der var ikke mange 2020- eller 2021-aktiviteter at fortælle om: Coronaen havde sat sit
præg på det meste af året.
Trods den varme eftersommermåned blev menuen gule
ærter dog fastholdt (takket være bestyrelsens insisteren!),
og der var et pænt fremmøde til et arrangement i det nye
fælleshus i Farup, hvor Farup Lokalhistoriske Arkiv også
holder til. Det var også længe siden, arkivfolkene havde
haft mulighed for at mødes, så der var nok at tale om. Og
interessant at se et arkiv i en nyopført bygning.
At bestyrelsesarbejdet i SVA ikke havde ligget stille
under coronaen kom tydeligt til udtryk i efteråret 2021.
Arkivkonsulenten havde nemlig med rettidig omhu søgt
VELUX FONDEN om penge til at kickstarte aktiviteterne i
arkiverne. Ansøgningen blev heldigvis vel modtaget, og
det gjorde det muligt at afholde mange forskellige arrangementer, som også blev pænt besøgt. Mette Guldberg vil
fortælle uddybende om det i sin beretning.
I mine øjne var det en god måde at komme i gang igen.
Og da der igen var mulighed for tilskud for kursusaktiviteBERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2021

ter, var det med at holde sig til. SVAs medlemmer har mulighed for adgang til billige kurser som få – og inden for
rimelig afstand må vi sige, når man ser hvor langt arkivfolk
fra andre kredse har kørt for at deltage i f.eks. SVAs-kurser
og -arrangementer.
I SVAs efterårsprogram indgik også en studietur til
Odense (den 15. september). Først stop var et besøg i det
nye H. C. Andersen Museum, hvor deltagerne fik lejlighed
til at følge H. C. Andersens liv og i bogstavelig forstand gå
rundt i hans eventyr. Alt var ikke på plads og i orden endnu, for coronaen havde også blandet sig i museets færdiggørelse, men de store linjer kunne man absolut fornemme.
Eftermiddagens besøg var henlagt til Jernbanemuseet,
hvor man med rundvisninger fik et godt indtryk af jernbanens betydning for udviklingen af det moderne Danmark.
Mættet af indtryk vendte deltagerne inspirerede hjem
til at gå i gang med efterårssæsonens mange aktiviteter.
Trods digitaliseringen fornemmer man stadig efterår og
vinter som de mest travle perioder i lokalarkiverne.
Lige op mod jul udkom Nyt fra Sydvestjyske Arkiver med
et samlenummer – nr. 1 og nr. 2 2021 med nyt layout og ny
redaktør – Karin Berg fra GrindstedArkivet, assisteret af arkivkonsulent Mette Guldberg. Og ja – bestyrelsen har hørt
efterlysningen af et trykt eksemplar, men det er der ikke
økonomi til (bare tænk på udgifterne til udsendelse), så vi
fortsætter med den digitale udgave. Forhåbentlig sørger I
for at sende den rundt på arkiverne, alternativt printe ét
eller flere eksemplarer til brug for arkivernes medarbejdere og gæster.
Og så blev det jul og nytår – og forud for endnu en
nedlukning lige inden jul havde SVAs bestyrelse besluttet
at holde generalforsamling den 23. februar 2022 og på
3

Til Indhold
Fanø. Det blev heldigvis muligt at fastholde denne plan –
for med udgangen af januar 2022 var pandemien væk: Vi
skulle leve, færdes og samles efter helt normale retningslinjer. Og heldigvis for det. Lidt anderledes bliver generalforsamlingen 2022 dog, for der serveres ikke gule ærter.
På Fanø nyder man nemlig andre retter, f.eks. sakkuk, som
nogle af jer måske prøvede til generalforsamlingen i det
daværende Ribe Amts Lokalarkiver i 2011, men ellers får
mulighed for at prøve i aften.
På det korte bestyrelsesmøde, vi holdt forud for årsmødet, diskuterede vi spørgsmålet om bankgebyrer. Regnskabsafslutningen er i gang rundt omkring i arkiverne,
og det kom frem, hvordan de årlige bankgebyrer tynger
arkiverne og lægger bindinger for deres aktiviteter. Bare
på vores korte møde kom tankevækkende oplysninger på
bordet. Det er ikke usædvanligt med et årligt gebyr på
1.000 kr. Skifter man kasserer, kan der ud over en masse
praktisk besvær let følge et gebyr på 300 kr. til arkivet

samt mere eller mindre slet skjulte krav til bestyrelsesmedlemmerne om at flytte deres konti til samme pengeinstitut
som arkivet. Vi er overbevist om det rigtige i, at arkiverne
har deres beskedne midler stående på en bankkonto, så
der ikke foregår hvidvask eller hvad man ellers kan frygte,
men gebyrerne tærer på de frivilliges kræfter og gør det
surt for mange. Det er ikke en sund udvikling for ”Forenings-Danmark”. Det er næppe en sag, Sydvestjyske Arkiver selv kan gøre meget ved selv, men via SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver) kan problemet blive løftet op
på landsplan, hvor der bør findes andre allierede. Bestyrelsen besluttede derfor at spørge forsamlingen, om vi skal
gå videre med sagen.
Lad mig til sidst takke bestyrelsen for godt og konstruktivt samarbejde i 2021 og ikke mindst arkivkonsulenten for
sit engagement, sin kreativitet og energi i arbejdet. Også
en stor tak til medlemmerne for at støtte så trofast op om
foreningens aktiviteter.

På studieturen til Odense i
september blev der aflagt besøg
på Danmarks Jernbanemuseum i
Odense. Foto: Jørgen Dieckmann
Rasmussen
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Konsulentens beretning
v. Mette Guldberg
Endnu engang oplevede SVA et yderst fredeligt forår, hvor
alle arrangementer var aflyst på grund af coronaen. Til
gengæld kunne konsulenten stifte bekendtskab med arkiverne gennem de årsberetninger, der trillede støt og roligt ind i løbet af foråret. Selv om 2020 var et år, hvor der
mange steder ikke havde været mulighed for at gøre alt
det, man havde lyst til, var der alligevel sket meget rundt
omkring på arkiverne. Tak for alle beretningerne – det er
en god måde at følge med i, hvor meget der sker rundt
omkring. Tak også for billederne, der er med til at gøre
beretningerne levende. Den samlede udgivelse af arkivernes årsberetninger kan findes på foreningens hjemmeside.
Hvis foråret havde været stille, blev efteråret til gengæld travlt – måske lidt for travlt, efter nogens smag. Det
var som om alting skulle ske på én gang, nu man endelig
kunne mødes. Men selv om der var et tæt program, var der
god tilslutning til arrangementerne.
Formanden har allerede nævnt årsmødet og studieturen, og derudover blev der afholdt fem arrangementer.
Temaaftenen ”Mediestream – aviser på nettet” blev afholdt på Esbjerg Bibliotek den 11. oktober 2021 med 33
deltagere. De fik af Karen Jermiin Nielsen en levende og
indgående introduktion til den rige kilde, de digitaliserede aviser udgør, og til søgemulighederne til de informationer, der kan findes i aviserne.
To dagskurser i hjemmesiden WordPress blev afholdt
henholdsvis 27. september og 24. november 2021 på Byhistorisk Arkiv i Esbjerg med Louise Toft Petersen som lærer.
Deltagerne i de to kurser var for størstedelens vedkommende de samme, og som håbet var, kom deltagerne samtidig til at fungere som et hold, der fulgte hinanden og
kunne hjælpes ad. Dette blev yderligere understøttet af,
at nogle af deltagerne dannede en erfagruppe, som mødtes mellem de to undervisningsgange, og som fortsætter
i 2022.
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Heldagskurset ”Arbejdet på et lokalhistorisk arkiv” – arkivuddannelsens Modul 0 – blev afholdt 25. oktober i
Helle Hallen og tiltrak 44 deltagere. De kom ikke kun fra
Sydvestjyske Arkivers egne medlemsarkiver, men også fra
arkiver i andre dele af landet. Underviser var Jørgen Dieckmann Rasmussen, som gav kursisterne et grundlæggende
kendskab til lokalarkivernes verden og arbejdsopgaver.
Endeligt holdt konsulenten den 8. november 2021 et
dagskursus med titlen ”Hvordan ser det ud med Arkibas?
Nyheder og genopfriskning”, der som titlen sagde var en
slags opsamlingskursus, blandt andet med henblik på at
finde ud af, hvad behovet for kommende kurser var. Her
var der 16 deltagere.
Alle arrangementer på nær Arkibas-kurset var støttet
af VELUX FONDENs pulje til arkivrelaterede projekter for
aktive frivillige ældre i lokal- og stadsarkiver med 21.629
kr. Det betød, at prisen kunne begrænses til, at deltagerne
kun betalte omkostninger til egen forplejning. I år var det
ikke kun ældres – 67 og derover – deltagelse, men alles
deltagelse, tilskuddet kunne bruges til, blot der var deltagere over 67 år. Derfor skal der rettes en særlig tak til dem
over 67, der gjorde det muligt at søge støtte, og naturligvis tak til VELUX FONDEN for støtten. Afrapportering til
VELUX FONDEN for støtte til kurser i 2021 blev indsendt
10. december 2021.
Det er nyt, at vi beder deltagerne om selv at tage pc
med til undervisningen. Vi må nok imødese, at det i fremtiden vil være svært at finde undervisningslokaler, hvor der
er pc’er til rådighed for hver elev. Heldigvis er det blevet
taget godt imod, og det har ikke voldt nævneværdige problemer – og slet ikke noget brok. Årets kurser, der krævede pc, blev afholdt i Samlingssalen på Byhistorisk Arkiv i
Esbjerg, og her havde vi god hjælp af arkivets e-arkivarer,
som hjalp med at få alle maskiner klar til kursusstart.
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I det hele taget må jeg sige, at jeg er fuld af beundring
over, hvordan arkiverne med dødsforagt kaster sig over
anvendelsen af IT-teknologien. Arkiverne har virkelig taget den nye tids muligheder til sig, hvad enten medarbejderne er drevne IT-brugere eller først i en sen alder har
stiftet bekendtskab med den digitale verden.
Med genåbningen af samfundet blev der mulighed for
at konsulenten kunne komme på arkivbesøg igen. Det
er altid en fornøjelse at komme ud på et arkiv og høre
om det arbejde, der foregår netop der. Derudover har
der gennem hele året været henvendelser pr. telefon og
pr. mail. En henvendelse om sølvfisk blev til en lille artikel i Nyt Fra Sydvestjyske Arkiver, og ellers har der været
spørgsmål vedr. arkivindretning, registrering, arkivering,
indsamling, forsikring, hjemmeside, lederskifte og meget,
meget mere. Alle henvendelser er velkomne, hvad enten
det er små eller store spørgsmål.
Jeg vil slutte med at sige tak til bestyrelsen for et rigtig
godt samarbejde gennem hele året.
Også tak til alle arkiverne for den ildhu og imødekommenhed, I lægger for dagen. Arkiverne er små kulturelle
kraftcentre i lokalsamfundene. Jeg håber virkelig, at jeres
store arbejde bliver værdsat efter fortjeneste i jeres omgivelser. Ellers må vi hjælpes ad med at fortælle dem om det.

Om tallene for arkiv.dk 2021
På Arkibas’ forside kunne man i marts 2022 læse følgende
meddelelse:
”Vi har fået en del henvendelser fra arkiver, som undrer
sig over meget høje besøgstal på arkiv.dk i 2021 i forhold
til tidligere år. Ja, disse tal er meget højere end tidligere
år, og der skal nok desværre også tages et stærkt forbehold overfor disse. Det vil jeg gerne give en forklaring på.
I april 2021 lavede vi et nyt cookiebanner på arkiv.dk,
for at kunne leve op til reglerne i cookiebekendtgørelsen, som foreskriver, at det skal være muligt at afslå alle cookies udover nødvendige. Det betød, at det
nu var muligt at afslå statistikcookies fra Google Analytics, som vi brugte til at måle besøgende på arkiv.dk.
Vores eneste mulighed for at måle på besøgende er nu i
form af alle former for hits på en registrering på arkiv.dk
uden hensyn til, om de kommer fra mennesker eller robotter. Det vil sige, at vi nu ikke har mulighed for at sortere
de hits fra, som kommer fra søgerobotter som Google og
Bing eller andre automatiserede tjenester, der gennemtrawler internettet. Dette var muligt med Google Analytics, men er desværre ikke muligt længere, så derfor får vi
meget høje besøgstal på arkiv.dk i forhold til tidligere år,
og I skal der nok tage et stort forbehold for de besøgstal,
som I kan hente ud fra Arkibas.”

Der blev arbejdet koncentreret på
efterårets kurser i hjemmesider med
WordPress under Louise Toft Petersens
ledelse. Foto: Mette Guldberg
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Billund Kommune
Vi havde ellers købt en udstillingsskærm, så det ville være
lettere at gøre den planlagte udstilling i Billund Centret
klar hjemmefra, men det blev aflyst. Generalforsamlingen
blev udsat til juni.
Bestyrelsens sammensætning er uændret, men vi fik en
ny suppleant, Birgit Rasmussen. I september mistede vi i
arkivet John Havn, og Birgit gik derefter ind i bestyrelsen.
Velkommen til Birgit.
Når vi ikke har lov til at lave så meget indendørs, har vi
efter opfordring fået sat et bord/bænkesæt op ved mindestenen for nedskudte de flyvere ved Brunbjergvej. Der
kommer en del cykelturister forbi.
I efteråret var vi et par stykker til kursus i Helle Hallen.

Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn

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. Lukket juli
og december
Leder: Jakob Kristiansen (formand)
Telefon: 51248475
E-mail: filskovlokalhistorie@yahoo.dk
Hjemmeside:
https://filskov.infoland.dk/fritid1/lokalhistorisk-arkiv/
Igen er et år gået, uden at vi selv kan bestemme, hvad vi
laver og hvornår. Det er ikke fremmende for en god rytme i at få noget arkiveret, for man glemmer næsten, hvad
man har gang i.
Viadukthallen, hvor vi har base, har i perioder været
aflåst og dermed ingen adgang til arkivet.
BERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2021

Hans Jensens Vej 6, 7190 Billund
Åbningstid: Tirsdag kl. 10-12 og 16-18
Leder: Linda Nielsen, Møllevænget 15, 7190 Billund
Telefon: 21354472
E-mail: grenearkiv@godmail.dk
Hjemmeside: www.grenelokalarkiv.dk
Også dette år har været præget af nedlukning og begrænsninger, men alligevel har der været aktivitet. Året
har været præget af, at folk har haft tid til at arbejde på
nettet, og vi har modtaget 103 henvendelser angående
billeder og andet materiale, som der har været ønske om
enten at se eller købe. Da jeg hele tiden har haft adgang
i arkivet, er ønskerne blevet ekspederet i den rækkefølge
de er kommet. Visninger på arkiv.dk er løbet op i 28.921,
og det er selvfølgelig nogle af dem, der har kontaktet arkivet.
Af statistikken fremgår det, at vi har 15.921 registrerede billeder, men her er der ikke taget højde for registreringer af billedserier, så vi kommer nærmere over 20.000
billeder. De ligger alle på serveren. Det fremgår også, at vi
har 29.411 registreringer.
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Lokalhistorisk Arkiv for Grene
Sogn udgav i forbindelsen med
kommunevalget en bog om
corona og Billund.

Vi har fået ny hjemmeside i begyndelsen af året. Også her
har der været mange besøgende, 3.166, Tove styrer den
med nyheder og billeder.
Vi er fortsat aktive på Facebook. Tove styrer den og har
tilladelse til at markedsføre på både ”Billund – der var engang” og ”Billund Internationals & Friends”. Mange kan
derfor følge med i vores aktiviteter, nyheder m.m., og
hvad der sker på hjemmesiden.
Vi har fået 41 afleveringer af forskellig størrelse, den
største og mest omfattende har været affotograferingen
af gravstenene på Grene Kirkegård, som nu er ved at være
registreret. Der vil så komme nye til hvert år i januar, det
er af dem, der skal sløjfes det år.
Vi har øget samlingen med et par meter i årets løb, så vi
er oppe på ca. 90 hyldemeter.
Der har været åbent i arkivet i 128 timer i årets løb plus
åbent efter aftale, og da vi har leveret materiale til bogen
om LEGO-familien, er det blevet til en del timer. Der er
anslået brugt omkring 600 timer i årets løb.
Vi har ikke haft så mange besøgende, da der ikke har
været adgang til Billund Centret i flere måneder af året, så
kun 41 har skrevet i gæstebogen. Der har dog været flere,
da det sker, at vi glemmer at bede folk om at skrive.
Vi var tilmeldt flere arrangementer i årets løb for at
promovere vores arbejde og få flere kontakter, men alle
blev aflyst.
Der har stået et par lokaler tomme på Gammelbro, så
der tog jeg kontakt med udlejeren og fik lov at lave en udBERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2021

stilling i vinduerne i to sommermåneder. Det blev vel modtaget, og en af beboerne lige overfor har meddelt, at der
var rigtig mange der stoppede op og studerede billederne.
I forbindelse med kommunalvalget udkom bogen om
corona og Billund. Vi fik så en stand, der var bemandet
hele dagen, hvor vi solgte den og andre publikationer, og
fik også nye medlemmer. Desuden har det medført afleveringer.
De skiftende udstillinger i udstillingsskabet bliver flittigt studeret, og i forbindelse med at Centret blev vaccinationscenter, pyntede vi afskærmningen med billeder fra
det gamle Billund.
Sidst på året fik vi besøg fra kommunen med orientering om den kommende ombygning, og jeg beskrev vores
pladsønske og forklarede ved tegninger, hvordan vi kunne
ønske det indrettet. Det blev umiddelbart positivt modtaget, og de problemer, der er med vandrørene i Arkiv II,
blev også påpeget og noteret. Vi fik forståelsen af, at det
vil blive i området, hvor Erhvervsfremme havde til huse, vi
vil blive genhuset. Ombygningen vil efter planen stå færdig til ibrugtagning til november 2024.
I året der er gået, har vi fået ny medarbejder på arkivet,
da Ulla Kristensen begyndte at arbejde her i sidste halvdel
af året og har påbegyndt uddannelse. Hun vil blive tilbudt
kurser i år efter eget ønske.
Til slut vil jeg takke alle medarbejdere og styrelsen for
godt samarbejde i året der er gået.

GrindstedArkivet
Tinghusgade 16, 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.grindstedarkivet.dk
Arkivet holdt corona-lukket fra nytår og frem til 27. april.
Herefter mødtes vi en gang ugentligt frem til vores sommerferiepause. Tiden blev først og fremmest brugt på op8
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I november havde GrindstedArkivet besøg af Leif Fabricius, som fortalte
om sin barndom og ungdom i Grindsted for ca. 60 tilhørere.

rydning samt sortering og kassation af håndbøger. Vi genoptog arbejdet midt i august.
Generalforsamlingen, som ifølge vedtægterne skulle
have fundet sted i første kvartal, blev udskudt og afholdt
den 9. september.
Pr. 1. september har vi fået to nye medarbejdere, som
beskæftiger sig med billedregistrering sammen med en
tredje medarbejder. Vi har et efterslæb med hensyn til at
registrere især pressefotos.
Disse tre medarbejdere deltog 1. november i et kursus i
billedregistrering hos SLA i Vejle.
Ud over det, har arkivets leder sammen med en anden
medarbejder deltaget i en temaaften om Mediestream hos
SVA, Esbjerg, ligesom vi har været to medarbejdere af sted
til et SVA-kursus i ”Arkibas. Nyheder og genopfriskning”.
Der har været en del elektroniske henvendelser, men
naturligt nok ikke så mange besøgende i åbningstiden,
som der plejer; og i den sammenhæng har vi bedt folk
bestille tid i forvejen for at undgå, at der var for mange
mennesker i arkivet samtidigt.
Af udadvendte aktiviteter har vi haft følgende
1. Besøg af forfatteren Jens Andersen i forbindelse med
research til hans bog om Et liv med Lego.
2. Undervisning for 7.-9. klasse fra Privatskolen, 9. nov.
Hvordan var det at gå i skole for 50 år siden?
3. Samarbejde med Anette Jorsal: Grindsted Handel 100 år
BERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2021

4. Rundvisning på Billund Kommunes Museer, Spor af besættelsen, i forbindelse med sommerafslutning. Tilbuddet gjaldt alle kommunens arkiver som tak fra kurator
Anna Louise Siggaard for hjælp med at finde billedmateriale.
5. Deltagelse i Julemessen 6.-7. nov. Arkivet fik tilbud om
en stand og havde en del besøgende.
6. Et søndag-eftermiddagsarrangement med Leif Fabricius
21. november. Leif fortalte om barndom og ungdom i
Grindsted for ca. 60 tilhørere.
7. Omkring 1. november fik vi en henvendelse fra museet
om at være med til at bemande den trailer, som museet
planlagde at stille op på Torvet i adventstiden. Meningen var, at vi skulle deltage ca. 3 timer i weekenderne.
Eftersom vi da allerede havde planlagt at deltage i julemessen og afholde et arrangement med Leif Fabricius søndag den 21. november, var der ikke overskud til
mere, så vi takkede nej.

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
Postadresse: Klodhøjvej 14, 7250 Hejnsvig.
Hjemmeside: www.hejnsviglokalarkiv.dk
Facebookside: Hejnsvig lokalhistorisk arkiv
Året 2021! Annus horribilis!!!!
Et år, som forhåbentlig ikke kommer tilbage.
Et år med aflysninger.
Udstillingen i arkivet og fællesudstillingen i Billund Centret blev aflyst, da alt var lukket ned. Foredrag i samarbejde med døveforeningen blev heller ikke til noget. Plejehjemmet var lukket land, så videoeftermiddagen kunne
heller ikke lade sig gøre. Skolen, hvor vi bor, var lukket for
alle besøgende, men i perioder kunne vi arbejde der om
formiddagen, og det var vi glade for.
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Da det lysnede i eftersommeren, havde vi åbnet for besøgende et par gange. Vi glædede os til juleudstillingen i
hallen første søndag i advent, lavede juleudstilling og fik
trykt vores kalender, som vi plejer at uddele til medlemmerne af foreningen, og restlageret sælges på messen. Så
blev julemessen aflyst, og vi måtte ud med kalenderne til
medlemmerne i stedet for.
Selv om det har været lukket ned, har arkivet arbejdet,
som vi plejer. Vi har bare i store dele af året siddet hjemme
med en kasse eller to, diskuteret eventuelle problemer pr.
telefon, besvaret mails fra fjern og nær og i det hele taget
forsøgt at holde det kørende. Det ser ud til, at det er lykkedes, men de besøgende har holdt sig tilbage sikkert på
grund af corona-frygt. Heldigvis har de mailet eller ringet
i stedet for.
Alle fem i arkivet har arbejdet godt og sikkert i årets løb,
og holdt humøret højt. Tak for godt samarbejde, gode
samtaler og godt humør i 2021.

Sdr. Omme Lokalarkiv
Sdr. Omme Idrætscenter, Stadion Alle 16, 7260 Sdr. Omme
Åbningstid: Onsdag kl. 16-17
Leder: Karen Marie Jakobsen
Telefon: 51332184 / 21619911
E-mail: info@ommelokalarkiv.dk
Hjemmeside: ommelokalarkiv.dk
Året 2021 har været præget af corona, og arkivet har stort
set været sat på standby. Der er fortsat blevet afleveret
arkivalier, og der har også været henvendelser vedrørende
forskellige emner. De er blevet besvaret efter bedste evne.
Arkivet mangler medarbejdere, som kan arbejde med
registrering på Arkibas, og der mangler også personer som
kan skanne billeder ind. Arkivet håber, at 2022 bliver en ny
start, hvor der ikke kommer nye restriktioner.
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Stenderup-Krogager Lokalhistoriske Arkiv
c/o Huset Mølgaard, Storegade 39A, Stenderup-Krogager,
7200 Grindsted
Åbningstid: Kun efter forudgående aftale
Leder: Egon Jensen, Refshøjvej 16, 7200 Grindsted
tlf. 21752280
Telefon: 97709401
E-mail: stendkrogloka@mvbmail.dk
Året 2021 har været et stille år i arkivet. Bestyrelsens første
møde fandt sted den 12. oktober 2021. Her blev Anna-Lise
Dahl Thorstensen valgt til formand og Lona fortsætter som
kasserer. Vores formand Laust var død i april måned, så vi
er nu kun fire i bestyrelsen. Den 25. oktober var Johannes
og Egon i Helle Hallen til arkivkurset ”Modul 0”, et kursus
for alle interesserede der arbejder på arkiverne i det sydvestjyske.
Arkivet har også modtaget nye arkivalier i årets løb,
blandt andet mange fotos fra ”Engbo”, billeder og andet
fra Erling Transport og forskellige protokoller og regnskaber fra Carl Østergaard. En opfordring mere: Kig ind på
den lille hjemmeside og se på de billeder der ligger ved
tryk på linket nederst på siden, og se om I kan hjælpe med
oplysninger. http://lokalarkiv.egonnyt.dk/
Jeg vil gerne takke Niels Kristian for det store arbejde,
han fortsat gør i arkivet, blandt andet med opdatering af
vores gravstedsbilleder og avisartikler på PDF.
Også tak til Johannes for hjælp med billeder fra ”Engbo” og for at være med på kurset i Helle Hallen. Tak til
Johannes og Anna-Lise for deres tilsagn om hjælp på arkivet. Vi håber, at vi finder mulighed for at sætte jer ind i
arbejdet her i 2022. Den 1. november var vi nogle samlet
på arkivet for at kigge ”Engbo”-billeder.
Skal vi igen have faste åbningstider, bliver der brug for
flere til at tage ”åbningsvagter” på arkivet. Så er der flere
interesserede?
Tak til bestyrelsen for samarbejdet selvom det kun blev
til meget lidt i år.
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Levn fra Fitting ødekirkes fundament.

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
I 2021 mærkede vi tydeligt restriktionerne fra corona-pandemien. Vi havde næsten ingen arrangementer med fremmede. Til gengæld blev der arbejdet ihærdigt på de indre
linjer, hvor store afleveringer blev registreret og ordnet.
Det var et spændende indslag, at detektor-gruppen
arbejdede på Fittinglejrens jorde. Fundene var meget
forskellige fra jerngenstande fra landbruget til tydelige
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rester fra lejren såsom patroner, isolatorer, pigtråd og porcelænsrester af tysk herkomst.
Jens Andersen viste villigt rundt på Lindegårdens marker og udpegede, hvor ødekirken efter hans erindring
havde ligget. Fortællingen blev til to indlæg i kirkebladet,
hvoraf det ene endnu ikke er bragt. Fittinglejren var også
i centrum, da Søren Tanghus indviede sin lille rasteplads,
hvortil arkivet havde lavet indholdet til en informationstavle. På en rundtur i lejrområdet fortalte arkivets folk om
lejren og de mennesker, som beboede den.
En række danske museer, som har haft flygtningelejre
i deres område, er gået sammen i en arbejdsgruppe for at
informere og inspirere hinanden. Den 30. august samledes de i Fittinglejren, og arkivet var inviteret til at fortælle
undervejs på rundturen. Det var meget interesserede folk,
som det var spændende at møde. Efter turen deltog vi en
rundvisning på Billund Museums udstilling om besættelsen med navnet SPOR.
Efteråret er også tid til at tænke på næste års kalender.
Temaet faldt let, for vi ville gerne markere Grundejerforeningens 100-års fødselsdag.
Så skulle den udsatte udstilling om Skjoldbjerg Kirkes
100-års fødselsdag gøres klar til opsætning i Skjoldbjerg
Kirkehus i januar 2022. I alt ca. 100 mennesker benyttede
muligheden for at se udstillingen inden den blev flyttet til
Billund Centret. Omkring den 1. april flytter udstillingen til
Vorbasse Fritidscenter.
Året har givet 20 afleveringer med 16 besøgende i
arkivet. Der er helt anderledes tal i den digitale søgning
på vores arkiv. Der har været 54.853 visninger på arkiv.dk
og 294 har søgt på Facebook-siden.
På det seneste er det aftalt, at vi skal fortælle om Fittinglejren i Kirstinelyst den 27. april og i Vorbasse Sognehus den 2. juni. Endelig er der også bestilt en fortælling
om Vorbasses lange historie i Billund Centret den 26. april.
Så selv med restriktioner har det været et ganske aktivt år.
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Esbjerg Kommune
møder med afstand. Der arbejdes fortsat med inddatering
af billeder, ny- og omregistrering af arkivfonds samt registrering af ejendomsbeskrivelser.
Spændende afleveringer har vi modtaget. Blandt andet
en billedserie fra et 40-års spejderjubilæum i 1983 samt
digitaliserede spejderfotos fra 1971. En stor aflevering af
fotos fra arvingerne til fotograf Laumann gav anledning
til udgivelsen af en ny bog fra arkivet. Årets studietur gik
til Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Esbjerg Museum. Begge
institutioner gav os glimrende indsigt i deres arbejde med
henholdsvis arkivalier og nye udstillinger. Frokosten blev
indtaget på Café Danmark.
Årets clou blev dog udgivelsen af bogen Laumann’s
Bramming – fotografier fra 1960’erne. En virkelig sællert
– oplaget blev hurtigt udsolgt – så nu skriver vi folk på venteliste til næste oplag. Vi havde en salgsbod i Brugsen en
enkelt dag, og ellers solgte vi fra arkivet og fra Bramming
Egnsmuseum.

Bramming Byhistoriske Arkiv
Skolegade 10, 1., 6740 Bramming
Åbningstid: Første onsdag i måneden kl. 16-18
Leder: Stig Hegn
Telefon: 51966473
E-mail: byhistoriskbramming@outlook.dk
Hjemmeside: www.brammingby.dk
På trods af corona-nedlukningerne har vi haft et aktivt år.
Vi mødes få ad gangen på arkivet og holder bestyrelses-
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Bogen om Laumanns Bramming
blev årets sællert på Bramming.
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Darum Sognearkiv
Nørrebyvej 16A, 6740 Bramming
Åbningstid: 1. onsdag i måneden (undtaget skoleferier)
kl. 19-21
Leder: Elisabeth M. Rasmussen, Sønderbyvej 11,
St. Darum, 6740 Bramming
Telefon: 21236505
E-mail: sognearkivet@darum.dk
Hjemmeside: darumsognearkiv.dk
Endnu en periode, der har været vel meget præget af
covid-19, hvilket afleverings- og besøgsstatistik selvsagt
bærer præg af. Så meget desto dejligere er det, at en del
arkivarbejde kan klares online!
Som vanligt har arkivet bidraget med mindre artikler
til ”Darum Sogn”, vores lille sogneblad der udkommer fire
gange om året, blandt andet om hvordan det i 2021 var
100 år siden, at elektriciteten kom til Darum. ”I sommeren 1921 blev der forberedt til elektriciteten i 182 huse og
der blev installeret 1645 ”lampesteder” og den 1. oktober
1921 straalede det hvide Lys for første Gang over hele Darum Sogn” (citat fra artiklen).
Som alle andre sogne fra den gamle Bramming Kommune har vi i Darum også bidraget til Lokalårbogen for
Brammingegnen 2021, endda med ikke mindre end tre artikler. Blandt andet en artikel om hvordan fire forskellige
personer i Darum har oplevet tiden med corona, og hvordan de har været influeret af pandemi-perioden. Det drejer sig om en landmand, formanden for Darum Lokalråd,
formanden for Darum Idrætsforening og en ældre borger
i Darum.
Inden der på ny kom nedlukning og restriktioner nåede vi i september måned 2021 at afholde et arrangement
sammen med Darum Menighedsråd: ”En Sønderbydreng
fortæller”. Det var en begivenhed, der nær havde væltet
arrangørerne omkuld, fordi så overvældende mange havde lyst til at høre landmand Kresten Pedersen fortælle.
Han er født, opvokset og stadig bosiddende med sin familie i Sønderby i Darum. En gudsbenådet fortæller, der har
et forrygende kendskab til lokalhistorien. En enkelt skrøne
eller to sneg der sig nok også ind. Mange gik forgæves,
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Plakaten der gjorde opmærksom på Darum
Sognearkivs arrangementet
med en ”En Sønderbydreng
fortæller”.

så det bliver overvejet at dublere arrangementet i foråret
2022.
I 2012 blev bogen Fra Darum Sogn 1920-2010 udgivet af
Darum Sognearkiv. Der blev selvfølgelig solgt flest eksemplarer i forbindelse med udgivelsen, men den sælger skam
stadig. Ikke mindre end tre eksemplarer skulle bruges til
julegaver i 2021. Det er jo en glæde. En glæde har det også
været at SLA etablerer onlinekurser. Det er et tilbud, der
gør det muligt at blive klogere og dygtigere til arkivarbejdet på trods af corona-restriktioner, hvilket arkivlederen
har benyttet sig af.
Til vor sorg afgik Arkivets mangeårige bestyrelsesformand Olav Boesen ved døden sidste år. Olav var lokalhistorien en god og trofast støtte og bidrog selv med hele
sit virke og engagement i lokalsamfundet til en ikke uvæsentlig del af landsbyens historie.

Endrup/Vester Nykirke Lokalhistoriske Arkiv
Møllegårdsvej 1, 6740 Bramming
Åbningstid: 1. onsdag i måneden kl. 16-17 samt efter
aftale. Lukket i juli
Leder: Annegrethe Jeppesen, ag@q-networking.dk
Telefon: 20331142
E-mail: endrup.nykirke@gmail.com
Året 2021 startede med corona-nedlukning. Først på foråret startede vi op igen. Generalforsamlingen blev først
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afholdt i maj. Her fik vi Conny Aarhus ind i bestyrelsen og
som medarbejder i arkivet. I løbet af året har vi været i
fuld gang med registreringsarbejdet, både arkivalier og
billeder. Der er meget at gå i gang med. Vi har fået en fin
fordeling af arbejdet, og vi er et godt team, hvor der også
er tid til hygge og en kop kaffe.
I 2021 startede vi igen op med salg af medlemskort.
Medlemstallet er på samme niveau som sidste år. I stedet
for at sende en meddelelse rundt om, at de, der vil være
medlem, kan overføre pengene til arkivets konto, så har
vi valgt fortsat at komme rundt til hver enkelt. Fordelen
ved dette er, at vi får en snak med folk og gør opmærksom
på vores arbejde i arkivet. Det er vigtigt, at folk husker os
den dag de står med noget i hænderne, som de overvejer
at smide ud.
Den 3. november afholdt vi temaaften om Endrup Andelsmejeri. Selv om coronaen var begyndt at røre på sig
igen, så blev vi 35 personer, hvilket vi var godt tilfredse
med. Aftenen startede med et lille filmklip om andelsbevægelsens start i Danmark. Herefter holdt vi et foredrag
om Endrup Andelsmejeri. Da mejeriet har en lang historie,
havde vi valgt at lægge hovedvægten på den første halvdel af mejeriets levetid. Herefter fremlagde en af leverandørerne, som gennem flere år har lavet et kæmpe arbejde,
en statistik over hvor meget mælk, der er blevet indleveret
gennem årene, og hvor mange leverandører, der løbende
har været. Til sidst blev der vist en film om osteproduktionen på mejeriet, og vi havde en tidligere mejerist fra
mejeriet til at fortælle om osteproduktionen. Inde på arkivet havde vi en udstilling om mejeriet. Aftenen sluttede af
med kaffe, hjemmebagte boller og lækre oste sponsoreret
af Jernved Mejeri.
I efteråret kom der gang i kursusaktiviteterne igen. Der
var to medarbejdere afsted på modul 0 og en på modul 4
af arkivuddannelsen, en var til temaaften ”Danmark set
fra luften – før google” og en på temaaften om Mediestream. Der var to afsted på studietur med SVA, det var
en fin dag.
Vi har haft 11 afleveringer, heraf to store. Der har været
lidt flere forespørgsler i år end tidligere.
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Af nyerhvervelser har vi fået nye virus- og backup-programmer til alle pc’er, to sæt højttalere til brug ved online-kurser og en makulator.
Vi har modtaget legat fra Skads Herreds brandkasse.
Tusind tak for det.

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
Det gik desværre som frygtet: Endnu et corona-år. 2021
begyndte med corona-nedlukning, og det sluttede med
corona-nedlukning. Indimellem blev der næsten syv måneders åbningstid med så mange aktiviteter som overhovedet muligt, afstemt efter diverse restriktioner.
Nedlukningen var dog ikke ensbetydende med stilstand. Trods forbud mod publikumsbesøg i lange perioder
var arkivets faste personale ikke hjemsendt, så bag de lukkede døre blev der arbejdet med løbende drift, registrering af arkivalier og billeder og ikke mindst besvarelse af
forespørgsler. Henvendelser fra borgere og myndigheder
var fuldt oppe i gear, og telefonen ringede livligt. Nogle
dage kunne det tage en hel dag at holde arkivets mailboks nede. Meget talte for elektronikken også i lukkeperioderne – webshoppen kom således handy ind, da den
åbnede for click- og collect-handel, som forvandlede uhygiejniske kontanter til digitale transaktioner. Kun arkivets
frivillige var hjemsendt, da de blev anset for at være i risikogruppen, og denne hjemsendelse ramte blandt andet
indtastningerne af diverse kilder til genskabelse af Esbjerg
Kommunes folkeregister 1924-1945. Derfor lykkedes det
ikke at komme helt i hus med indtastningerne inden projekt-ophør, selv om et ekstra ”corona-tilskud” fra Johan
Hoffmann-Fonden forlængede projektlederens ansættelse til 15. januar 2022.
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Esbjerg Byhistoriske Arkiv modtog 138 afleveringer. Coronaen havde åbenbart fået mange borgere til at rydde op
i deres gemmer og fundet billeder og arkivalier frem, som
de ikke længere skulle bruge. Heldigvis afleverede de arkivalierne til Esbjerg Byhistoriske Arkiv og ikke til ”småt
brændbart” på genbrugspladsen.
Der blev oprettet 105 arkivfonde og registreret 5.601
billeder, som ikke har været digitalt søgbare før. Desuden
blev er oprettet 15 billedserier, to lydfiler og 15 film. Der er
ligeledes registreret 316 udklipssamlinger, en tegning, 15
plakater og 92 småtryk. Allerede eksisterende udklipsregistreringer er blevet suppleret med nyt indhold, men det
fremgår ikke af statistikken.
Arkivfondene dækker over en række personarkiver
samt Esbjerg Journalistklub, Jerne Sogns Hesteforsikring,
Forum Beboerforening, Pensionistforening af 1939, Sædding Varmeværk samt en lang række DGI-arkiver, som er
blevet registreret af frivillige fra DGI.
Billederne dækker blandt andet over Ri-Bus-konflikten,
ejendomsbilleder fra Esbjerg Ugeavis, fotos fra fotograf
Paul Bølling, der også blev brugt i forbindelse med bogen
Dengang under krigen. Herudover blev der løbende registreret billeder fra arkivets såkaldte ”gamle samling”, og

der blev fortsat med omregistrering og digitalisering af
arkivets dias-samling.
Desuden blev en lang række billeder, som var tekst-registreret i Arkibas, men ikke havde et digitalt foto tilknyttet, forsynet med et billede. Det skyldes f.eks. forespørgsler om adgang til at se det pågældende foto. Antallet af
disse registreringer kan ikke gøres op og indgår derfor
ikke i statistikken, men antallet af digitaliserede billeder
voksede støt. Den 17. august rundede vi 120.000 digitaliserede billeder i Fotoweb.
Formidlingsmæssigt blev traditionen med udstillingen
”Fra alle jer til os” genoptaget efter et års pause. Her blev
forskellige billeder, afleveret i løbet af 2020 og 2021, benyttet til en udstilling. Der blev også tid til Esbjerg-Kalenderen 2022 samt bogen Dengang under krigen, der er en
kronologisk skildring af Esbjerg under 2. Verdenskrig. Her
blev en lang række af arkivets billeder fra perioden identificerede og benyttet som illustrationer. Den spændende
bog udkom i maj 2021 og blev årets sællert.
I Sektionen for offentlige arkivalier (§7-sektionen) blev
der året igennem foretaget et stort arkivordnings- og registreringsarbejde. Den ubetingede største ordningsopgave
var den fortsatte ordning af det mere end 200 hyldemeter
store byggesagsarkiv fra Byggeri, som efter endt skanning
i Polen landede i Esbjerg Byhistoriske Arkiv og blev påbegyndt ordnet i 2020.
Efter sortering af de mange byggesager i ejerlav- og
matrikelnummerorden var næste fase i ordningen at pakke sagerne i arkivæsker samt registrere æskernes indhold.
Ved årets udgang var der pakket ca. 2.100 arkivæsker. Ar-

Ét af de billeder, der blev bragt på plads i forbindelse med udgivelsen af
bogen Dengang under krigen, var dette foto fra 20. marts 1944. Trods
krig og besættelse var der kommet appelsiner til Esbjerg. Frugthandler
Johs. Meier i Kongensgade reklamerede i den anledning med gratis appelsiner til byens ungdom. Mindst 1.000 børn kunne gratis afhente en
appelsin i forretningen. Og sådan så det ud kl. 8 om morgenen. Politiet
måtte rykke ud med tre mand for at regulere tilstrømningen. Foto: Paul
Bølling. EBA 33998-008.
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I foråret 2020 besluttede Teknik & Miljø/Byggeri at få den sidste rest
byggesagsarkiv på rådhuset digitaliseret. De mere end 200 hyldemeter
byggesager blev skannet hos PostNord i Fredericia og Polen i løbet af
maj og juni. I juli modtog Esbjerg Byhistoriske Arkiv alle originalerne,
som efter sortering her ligger i arkivets magasiner under Hovedbiblioteket og venter på at blive pakket i arkivæsker. Foto: Torben Meyer. EBA
Q26222-041.

bejdet forventes afsluttet kort ind i det nye år, hvorefter
sidste fase med etikettering kan påbegyndes.
Sideløbende med byggesagsarkivet blev der året igennem ordnet og registreret arkivalier fra følgende skoler og
institutioner: Kvaglundskolen, Bryndum Skole, Ådalskolen,
Bakkeskolen, Hjerting Skole, Præstegårdsskolen, Vestervangskolen, Blåbjerggårdskolen, Valdemarskolen, Skads
Skole, Boldesager Skole, Bakkevejens Skole, Vittenbergskolen, Vesterhavsskolen, Tandplejens Kontor, Vestkysthusene og Ribelund. Endvidere blev der i fjernarkivet i Ribe
foretaget en ordning, rensning og pakning af børnesagerne fra Ribe Kommune samt påbegyndt en bevarings- og
kassationsgennemgang af Ribe Kommunes personalesagsarkiv. Ydermere blev der i løbet året påbegyndt sortering,
ordning og rensning af arkiverne fra Bryndum og Skads
sognekommuner.
En anden væsentlig opgave i løbet af 2021 var de mange ekspeditioner, der blev foretaget til såvel den kommunale forvaltning som borgere. I lighed med de foregående
år modtog arkivet en hel del ansøgninger fra borgere, som
ønskede at se deres egne sager fra kommunens arkiver. Ud
over fremfinding af sagerne i arkiverne bestod arbejdet
i at screene de ofte omfangsrige sager inden udlevering
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til borgerne. Langt størstedelen af ansøgningerne drejede sig om adgang til borgernes egne børnesager. Som
noget nyt blev der i løbet af året også modtaget enkelte
ansøgninger om dokumentation til ansøgning om tidlig
pension – den såkaldte ”Arne-pension”. Desuden er der
året igennem ekspederet en del kopier af afgangsbeviser
fra Esbjerg Kommunes folkeskoler samt foretaget et større
antal folkeregisterundersøgelser, oftest i forbindelse med
arvingeundersøgelser for advokater eller Rigsarkivet.
Arkivekspeditionerne til den kommunale forvaltning
drejede sig for mange ekspeditioners vedkommende om
fremfinding og skanning af sager og dokumenter fra især
miljøsager. Herudover blev der ekspederet arbejdsmarkedssager, pensionssager, personalesager, byplansager
samt sager og dokumenter fra de arkiverede IT-systemer
e-Doc og NetsagBorger.
Sideløbende med ordnings- og ekspeditionsopgaverne bød året på flytning og omrokering af arkivalier. I begyndelsen af året blev flytningen af et ca. 150 meter stort
Teknik & Miljøarkiv fra Ribe til rådhusarkivet afsluttet.
Efterfølgende blev der igangsat en omrokering af arkivalier i rådhusarkivet, hvilket tømningen af tre byggesagsarkivrum i 2020 havde gjort mulig. Hermed var der også
plads til de papirarkivafleveringer, der blev modtaget i
løbet af året. De kom blandt andet fra Vej & Park, Vittenbergskolen, Brand & Redning, Lønservice, Kultur & Projekt,
Kvaglundskolen og Natur & Vandmiljø. Herudover blev der
modtaget en 25 flyttekasser stor aflevering fra Kommunikation & Hjælpemidler.
Af digitale arkivalier – e-arkivet – foregik det første halve år hovedsageligt som hjemmearbejde grundet øgede
corona-restriktioner og for at imødekomme anbefalingen
om at arbejde hjemmefra for ansatte med mulighed herfor. I hjemmearbejdsperioden blev arbejdet med test af arkiverede IT-systemer – de såkaldte arkiveringsversioner – i
høj grad intensiveret. Der blev også brugt megen tid på at
få det store system KMD Sag fra Esbjerg Kommune gjort
klar til arkivering. KMD Sag skulle efter planen afleveres i
august måned, men blev forsinket til november på grund
af udfordringer med systemets store dokumentmængde
på 5.000.523 dokumenter. Ud over KMD Sag blev der i lø16
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bet af året modtaget 16 arkiveringsversioner fra arkivets
seks samarbejdskommuner, hvoraf mange er større, dokumentbærende arkiveringsversioner, herunder Acadre,
KMD Sag og KMD Care. Den største arkiveringsversion i
testkøen er på otte terabytes. Samlet set er der i løbet af
året godkendt 20 arkiveringsversioner, ni afventer respons
og to er under behandling. Arkivet råder nu over i alt 20
terabytes godkendte data og dokumenter, og mængden
forventes eksponentielt stigende, når de store arkiveringsversioner i arkivets testkø behandles og til sidst godkendes.
E-arkivet har de seneste år arbejdet med en nytænkning og omlægning af strategien for opbevaringen af arkiveringsversionerne. Dette arbejde fortsatte på planlægningsstadiet i løbet af året og forventes intensiveret i det
kommende år. Konkret blev der dog arbejdet med arkivets
fysiske sikkerhedsbevaringskopier af de godkendte arkiveringsversioner på harddiske. Disse har nærmet sig enden
af deres levetid, og derfor blev alle godkendte arkiveringsversioner på harddiske i løbet af året migreret over på nye
større og mere stabile medier.
Andet halvår af 2021 bød på opstart af flere store opgaver og projekter. Der blev taget hul på arbejdet med at
klargøre Esbjerg Kommunes ESDH-system Acadre til arkivering. Med udsigten til at skifte til et nyt ESDH-system i
2022 blev der lagt et stort arbejde i oprydning og periodisering af Acadre og genoptagelsen af arkiveringen af den
forrige periodisering. Et andet projekt for E-arkivet var
arbejdet med at udforme en PDF til XML scanner app. Formålet er at indskanne byrådsprotokoller til en database og
efterfølgende gøre databasen søgbar på arkivets hjemmeside. Projektet forventes for alvor rullet ud i løbet af det
kommende år, hvor en af arkivets frivillige vil forestå skanningen. Et yderligere projekt, der for alvor begyndte at
tage form i efteråret 2021, var projekt Datagenskaber (tidligere kendt som genrejsningsværktøj). Datagenskaberen
er en applikation, som skal gøre det muligt at søge effektivt og hurtigt i de mange – og efterhånden meget store
– godkendte arkiveringsversioner. Projektet blev igangsat
i samarbejde med kommunens IT-afdeling, og kort før jul
blev der indgået aftale og afholdt opstartsmøder med det
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IT-firma, der skal udvikle applikationen. Arbejdet fortsætter i det nye år, og datagenskaberen forventes færdig og
fuldt funktionel i slutningen af 2022.
Arbejdet i fotografafdelingen har for den ene fotografs
vedkommende været koncentreret om digitaliserings- og
affotograferingsopgaver for Esbjerg og Ribe Byhistoriske arkiver. Den anden fotograf har fortrinsvis fokuseret
på aktuelle opgaver for Esbjerg Kommunes Kommunikationsafdeling og de kommunale områder til brug for
pressemeddelelser, information på de sociale medier og
dokumentation af aktiviteter. Nævnes kan blandt andet
info-film områdefornyelse i Esbjerg Bymidte Vest og Ribe
(for Byplan), info-film om plejefamilier og aflastningsfamilier (for Social barn-ung-voksen), info-film om rygestop
(for Sundhedsfremme & Forebyggelse) og optagelser til
info-film om tillidsbaseret ledelse (for Personale & Udvikling). Af andre produktioner kan nævnes info-film om covid-19 vaccine, som skulle laves på tre forskellige sprog (for
Sundhedsfremme & Forebyggelse), info-film for Nordic
Safe Cities (for SSP Forebyggelse & Vejledning), info-film
om fritidsjob (for Fritid Sundhed & Omsorg), info-film om

Udstykning af byggegrunde på Ejlif Krogagers Vej i Tjæreborg var ét af
de områder, der blev dokumenteret i 2021. Foto: Torben Meyer. EBA
Q26885-041.
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første skoledag (for Børn & Kultur), info-film om Tall Ships
Races 2022 (for Eventsekretariatet), rekrutteringsfilm for
Ansgarskolen og info-film om undervisningsmateriale til
Grænsestien (for Esbjerg Byhistoriske Arkiv/Ribe Byhistoriske Arkiv og MYRTHUE).
I løbet af året er der for Teknik & Miljø blevet fotograferet og filmet alle de steder, hvor kommunerne har lavet
nye udstykninger af byggegrunde.
Til kommunens hjemmeside Esbjerg.dk er der blevet leveret fotos om alle kommunale kirkegårde, MYRTHUE, alle
kommunale botilbud og naturområder i kommunen samt
alle CSV-afdelinger.
I 2021 blev der også taget luftfotos fra helikopter over
udvalgte steder i Esbjerg Kommune ud fra bestillinger fra
forskellige afdelinger i kommunen.
Der blev desuden fotograferet i forbindelse med følgende arrangementer og events: Festugen, Bifald Festival,
Billedkunstens Dag, byrådspolitikerne på visionsrundtur,
Esbjerg monument lægger arm til en bedre verden, Projekt 6705+Statens Kunstfond, Post Nord Danmark Rundt,
Naturprojekt på Mandø, regentbesøg, byrådsvalg og nye
portrætter af byrådsmedlemmerne.
For Esbjerg Kunstmuseum blev der løst fotoopgaver
som affotografering af værker til publikationer og pressemeddeler eller af værker, som museet skulle låne ud.
For Esbjerg Byhistoriske Arkiv blev der løst opgaver som
fotodokumentation af nedrivning af bygninger, opførelse
af bygninger og andre synlige forandringer i gadebilledet.
Desuden er optagelserne blevet registreret i arkivets fotosystem Fotoweb. Desuden er der foretaget teknisk tjek
på indleverede digitale fotos til arkivet med henblik på
arkivering. Endelig er der arbejdet med arkivering af video-optagelser, der er blevet digitaliseret.
Arkivets formidling kørte på grund af corona-nedlukningerne på lavt og ujævnt blus: Kurser og foredrag blev
slet ikke annonceret eller afholdt i foråret, men byvandringer kom i gang i sommermånederne. Med god tilslutning,
men ikke i et omfang som i 2020, for i 2021 var der blevet
åbnet for rejser til udlandet, hvad mange benyttede sig af.
I eftersommeren var esbjergenserne parate til at samles
indenfor igen, som det f.eks. kom til udtryk torsdag, den
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23. september om aftenen, hvor Foreningen Mennesker
Mødes samlede 140 personer til et foredrag om Østerklev.
Arkivets egne arrangementer kom også i gang igen i efteråret, og man kunne mærke behovet for atter at kunne
mødes, både for kursister og arrangører. Tirsdag, den 28.
september gæstede f.eks. Annelene Vestergårds ”På opdagelse i min kommune Esbjerg”-hold fuldtalligt politistationen. Politiet havde også lagt kræfter i arrangementet,
hvor mange forskellige grene af styrken medvirkede. Besøget trak ud til efter kl. 13.00 mod annonceret kl. 11.30!
Det var begejstrede deltagere, som forlod politigården.
Set på årsbasis var der dog en nedgang i deltagertallet,
da hele forårssæsonen faldt ud. Året sluttede med 4.645
deltagere til 125 forskellige formidlingsaktiviteter. Blandt
dem havde der været mange lokale skoleklasser, men Esbjerg Byhistoriske Arkiv blev også besøgt af udenbys skoler, der lagde statsministerielle corona-kompensationspenge her i byen. Et helt specielt besøg fandt sted mandag,
den 20. september kl. 16.10-17.15, hvor Folketingets Præsidium med embedsmænd og ledsagere, i alt 16 mand, aflagde arkivet et improviseret besøg. De kom før aftalt og
blev længere end forventet, og spørgelysten var stor.
Med nedlukninger og restriktioner kom hjemmesiden
til at spille en afgørende rolle for forbindelsen til omverdenen. I løbet af 2021 påbegyndte vi arbejdet med at
omlægge hjemmesiden til nyt design i lighed med Esbjerg
Kommunes hjemmeside esbjerg.dk. Arbejdet foregik i tæt
samarbejde med Kommunikationsafdelingen og kommunens øvrige webredaktører for at sikre en mere ensartet
tilgang til struktur, formuleringer m.v. I løbet af processen
er opstået nogle uafklarede spørgsmål, som adskiller sig
fra de øvrige, da vores hjemmeside skal afspejle Esbjergs
historie og formidlingen af den, mens de fleste andre sider
indeholder ”her-og-nu”-oplysninger om de enkelte områder. Det betyder, at vi blandt andet skal have en løsning
på søgningen i databaser, om ikke-webtilgængelige filer
(PDF-filer) skal gøres tilgængelige og på hvilken måde.
Helt konkret betyder det, at databasernes indhold skal
lægges over i et andet og mere sikkert database-format,
og at der skal tages stilling til hvilke PDF-filer, der skal gøres webtilgængelige.
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Den nuværende hjemmeside – eba.esbjergkommune.dk –
vedligeholdes ikke længere, og fra 31. december 2021 er
det slut med at søge i databaserne på hjemmesiden. Der
kan heller ikke udsendes mails til medlemmerne af nyhedsgruppen. Det er ved årsskriftet 2021/2022 uvist, hvornår den nye hjemmeside vil være fuldt fungerende igen.
Vi fik dog komplette oplysninger om brugen af hjemmesiden i 2021. Den havde 23.133 besøg – heraf 12.085
unikke besøgende, og 578 var tilbagevendende besøgende (dvs. besøgende, som har anvendt cookies, og vender
tilbage derfra. Hvis cookies er slettet eller pågældende
benytter en anden browser eller enhed, tæller det som en
ny bruger). Der var 719.346 sidevisninger. Det største antal besøgende – 94,7% – kom fra Danmark, 1% fra Norge,
0,9% fra USA, 0,8% fra Tyskland, 0,6% fra Sverige, 0,3%
fra Storbritannien, 0,2% fra Kina og Spanien, og resten (=
ca. 0,1%) kom blandt andet fra Færøerne, Canada, Thailand, Frankrig, Holland, Australien, Island og Grønland.
10.286 besøgende har valgt siden direkte, 11.652 via søgemaskiner, 774 via sociale medier (Facebook) plus 261
via eksterne henvisere (blandt andet facebook.com, rba.
esbjergkommune.dk, slaegtsoglokalhistorie.dk, esbjergkommune.dk og rakker.dk).
Den gennemsnitlig besøgsdybde (dvs. hvor mange sider
har den enkelte besøgende set) er 31,1 sider (36,7% har
set en enkelt side, 11,1% har set 2 sider og 23% har set
10 sider og derover). Den gennemsnitlig besøgslængde var
10,09 minutter (lavest i maj med 5,58 minutter og højst i
juni med 17,53 minutter).
Blandt de ti mest populære sider var:
Simpel søgning: Borgerdatabase 1924
Søgeresultater
Simpel søgning: Borgerdatabase 1912
Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Forside
Simpel søgning: Borgerdatabase 1914
Simpel søgning: Borgerdatabase 1917
Simpel søgning: Borgerdatabase 1909
Simpel søgning: Borgerdatabase 1919
Esbjerg Databaser
Simpel søgning: Borgerdatabase 1906
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Den 17. december trådte en ny nedlukning i kraft, som
strakte sig ind i det nye år. Vi havde planlagt en ”nytårskur” og lavet årsudstillingen ”Fra alle jer til os 2020 og
2021”, men alt det fik vi umiddelbart kun selv fornøjelse
af. Ellers var der kun click-og collect-handlen, mailboksen
og telefonen at passe resten af 2021.

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
2021, igen et år med nedlukning på grund af corona. Efter
tilladelse til genåbning, genoptog vi vor mødeaktivitet efter sommerferien.
Den 5. august afholdt vi arkivets årsmøde for 2020. Der
kom 10 gæster foruden bestyrelsen, og som sædvanligt
forelagde Ivan Jørgensen regnskabet, som blev godkendt
af de tilstedeværende.
Arkivets ledelse fortsatte med Ragna Weidinger som leder, Ivan Jørgensen som kasserer og Villy Lønne, Susanne
Møll, Lene Nielsen og Jens-Peter Knudsen som medlemmer. Mødet fortsatte med almindelig snak hen over bordet, og der var mange anekdoter, som kan bruges i senere
sammenhæng.
Arkivet deltog i Farup Landsbyfest den 20.-21. august
ved at sælge kaffe og kage fredag aften og morgenkaffe og rundstykker lørdag morgen. Vort overskud kr. 2.980
blev doneret til Marsk og Muld.
Arkivets medlemmer har deltaget i et par kurser under
SVA i årets løb.
Vi har haft enkelte forespørgsler, både på telefon og
mail og vi har besvaret disse i videst muligt omfang.
Arkivets medarbejdere arbejder fortsat med at registrere og placere vore arkivalier mest hensigtsmæssigt i vort
brandsikre rum, og vi bruger arkivkonsulenten skånselsløst
til at besvare vore mange spørgsmål i denne forbindelse.
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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
Vintermødet, som normalt holdes i slutningen af februar,
blev aflyst på grund af corona. Generalforsamlingen gik
det ligesådan med. Regnskabet blev dog revideret af Henry Schultz og Niels Ove Biltoft. Bestyrelsen valgte at fortsætte uændret. Fortælleeftermiddagen blev udsat/aflyst
både forår og efterår.
Efter sommerferien startede vi igen på arkivet hver onsdag, som vi plejer. Der lå meget arbejde og ventede på os.
Årre Lokalhistoriske Arkiv har sendt en del fotos fra Andelskassens indvielse af lokaler i Grimstrup. Fra Endrup/Vester
Nykirke Lokalhistoriske Arkiv har vi ligeledes fået fotos af
ejendommen Møllegårdsvej 16. Vi har fået spejderbilleder
fra Hviding Sognearkiv og ejendomspapirer fra flere ejendomme samt præstens mindetale fra en begravelse.
Der kom gang i kursusaktiviteterne. Sydvestjyske Arkiver havde søgt VELUX FONDEN om støtte til kurser. Det fik
vi alle sammen glæde af, idet arkiverne kun skulle betale
for bespisning af kursisterne.
Som sædvanlig har vi igen i år fået støtte fra Skads Herreds Brandkasse.

Guldager Sognearkiv
Guldager Skolevej 4 kld., Guldager, 6710 Esbjerg V
Åbningstid: 1. onsdag i måneden 9.30-11.30 (dog ikke juli
måned) samt efter aftale
Leder: Lis Møller, Nørrevænget 8, Guldager, 6710 Esbjerg V.
Telefon: 60566710
Postadresse: Marie Bertelsen, Skelbækvej 19, Guldager,
6710 Esbjerg V
E-mail: moghjb@esenet.dk
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Igen et år coronaens skygge. 2021 blev ikke, som vi alle
havde håbet, et helt normalt år, men igen et år præget af
nedlukning og restriktioner.
I arkivet fulgte vi de anvisninger, myndighederne udstedte, og kunne derfor først mødes i april måned. Heldigvis forløb resten af året ganske normalt med hensyn til
arbejdet.
I 2021 har vi registreret en stor del af de avisartikler, der
har hobet sig op i tidens løb – et både stort og spændende
arbejde, som endnu ikke er tilendebragt.
Traditionen tro medbragte vi en lille fotoudstilling
til Guldager Borgerforenings generalforsamling, der på
grund af coronaen var flyttet fra februar til juni måned.
Billederne gav god anledning til en snak mellem de fremmødte.
I august måned deltog vi i årsmødet for Arkivudvalget i
Esbjerg Kommune på Byhistorisk arkiv i Esbjerg. I september havde vi som tidligere år besøg af små skoleelever fra
Esbjerg International School. Det nyder vi meget, og vi får
støvet vores skoleengelsk af ved den lejlighed. Da vores
lokale blad, Nordvest Nyt, udkom efter corona-pausen,
havde vi en artikel med om en episode i Guldager under
Besættelsen. Artiklen indeholdt to øjenvidneberetninger
om den samme hændelse og fik overskriften ”To sider af
samme sag”.
Det har været et usædvanligt stille år med få besøgende, få henvendelser og helt uden afleveringer af arkivmaterialer, men vi håber og ønsker, det bliver bedre næste år.

Gørding Sognearkiv
Nørremarken 23, kælderen, 6690 Gørding
Åbningstid: 1. og 3. mandag i måneden kl. 19-21,
2. tirsdag i måneden kl. 14-16 samt efter aftale.
Leder: Nora Olesen
Telefon: 40180255
E-mail: bjerg@olesen.mail.dk
Hjemmeside: www.gordingarkiv.dk
Arkivet har i 2021 modtaget ni afleveringer og haft en del
skriftlige og telefoniske henvendelser. Besøgstallet har
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”Året i glimt” til Lokalårbogen skrives af Nora Olesen, og
Aase Nielsen arbejder med avisudklipsbøgerne. Niels Jørn
Johannesen arbejder med billeder og Kasper Krintel er i
gang med at overtage vores hjemmeside efter Leif Køhler.
Arne Clausen er vores kasserer. Vi håber stadig på, at arkivet engang kan flytte til andre lokaler, hvor adgangen er
nemmere.
Tak til vore brugere og hjælpere for godt samarbejde i
et ikke helt almindeligt år.
I september fik Gørding Sognearkiv
besøg af Dana Nielsen og hans
hustru fra USA, som ledte efter hans
oldefar. Her ses de sammen med
arkivleder Nora Olesen (t.h.).

ikke været ret højt på grund af corona-restriktionerne på
plejehjemmet.
Den 17. september fik vi en opringning fra Hotel Postgården i Holsted, hvor man havde et ungt par fra USA på
besøg. Det unge par, Dana Nielsen og hustru, ledte efter
spor efter Danas oldefar. Oldefaderen havde i 1911 været ansat på Gørding Mejeri. De unge mennesker kom på
besøg i arkivet med kort varsel, og vi fandt navnet på oldefaderen i vores omfattende ”Mejeri-arkiv”. Kasper fra
arkivet arbejdede videre med sagen og fandt rigtigt mange oplysninger om den store families færden rundt om i
verden. Efterfølgende blev oplysningerne sendt til USA til
stor glæde for familien, som bor i nærheden af Washington D.C.
Kursusdeltagelsen har i år været begrænset. Til Lokalårbogen for Brammingegnen blev det til en artikel om livet
som fiskerkone ved Darum Sluse. Artiklen er renskrevet efter en båndoptagelse med Elly Winther fra 1987, optaget
af Jytte Beier, ansat på Plejecenter Østergården. Elly og
Hans Winther boede som pensionister først på De gamles Hjem og senere på Østergården. Det er en fantastisk
fortælling om blandt andet eksport af glasål og fiskeri og
salg af ål samt jagt på sæler i Vadehavet. Et tidsbillede af
høj værdi. Flemming Iskov Eriksen, Gørding, har skrevet
om 29 års arbejde med landbrugsprojekter i udlandet.
Lokalårbogen for Brammingegnen kan købes på arkivet.
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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
2021 blev på ny et sælsomt år med en næsten total nedlukning i foråret, hvor HSB’s ansatte og frivillige var helt
eller delvist hjemsendt, og hvor kun de mest presserende
arbejdsopgaver blev løst. Det årlige møde i HSB’s board
måtte aflyses ligesom 4. maj-arrangementet sammen med
MYRTHUE. Alligevel lykkedes det året igennem at gennemføre en stribe aktiviteter og påbegynde nye projekter.
Arkivleder Henrik Lundtofte stod i spidsen for arbejdet
med en stor projektansøgning til VELUX FONDENS Museumsprogram sammen med Viborg Museum, Vardemuseerne og SDUs center for velfærdsforskning (DaWS) og
fik til formålet en måneds frikøb fra modningsmidler fra
VELUX FONDEN. Der er tale om et meget ambitiøst fælles
forsknings-og formidlingsprojekt under overskriften De
udstødte, de uvelkomne og de beundrede – Resocialisering, velfærd og demokratisering 1945-1950 med et samlet
budget på 7,5 millioner kr. Projektet om resocialisering af
landsforræderdømte, demokratisering af tyske og andre
flygtninge samt hjælp til modstandsfolk blev af VELUX
FONDEN i slutningen af 2020 udvalgt til den egentlige
ansøgningsrunde i foråret 2021, hvor projektet desværre
tabte på målstregen. Projektgruppen giver imidlertid ikke
sådan op og indsendte henimod årets slutning en revide21
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ret interessetilkendegivelse, der nu igen er blandt de af
VELUX FONDEN udvalgte projekter i den egentlige ansøgningsrunde (forår 2022). Derudover søgte projektgruppen
en pulje til kulturhistorisk forskning hos Augustinus Fonden, dog uden held.
Et bidrag af Henrik Lundtofte om Danmark 1944-45
med titlen ”Purges, Patriotism, and Political Violence –
the Danish Case 1944–1945” udkom i antologien Collective Identities and Post-War Violence in Europe, 1944-48
– Reshaping the Nation på forlaget Palgrave Macmillan.
Han bidrog til årets udgave af Levende Viden med en artikel om kommunisten Ib Nørlunds grundlovstale i Esbjerg
1945. Han har endelig påbegyndt et bogprojekt, hvor han
samler nogle af sine undersøgelser om tysk politi, Hipo og
propaganda med en stribe delstudier i danske myndigheders anti-sabotage tiltag.
Søren W.K. Rasmussen skrev på grundlag af sit fund af
en aldrig tidligere udnyttet og meget spændende brevsamling (beslaglagt af den danske efterkrigscensur) en
artikel til Levende Viden om tanker, tilværelse og samliv
blandt flygtningene i lejrene ved Esbjerg. Desuden skrev
han til Levende Viden sammen med Ida Kjær Larsen et bidrag om de såkaldt allierede flygtninge i Esbjerglejrene
i 1946-48. Endelig har Søren W.K. Rasmussen undersøgt
krigsgrave som erindringssteder og som museale rum og
skrevet en artikel om emnet, der udkommer primo 2022.
Ida Kjær Larsens banebrydende undersøgelse af Holocaust-benægtelse i det 21. århundrede udkom i årsskriftet
RAMBAM i december. Det har traditionelt været bittesmå
netværk af nynazister og såkaldte revisionister, der mere
eller mindre elegant har afvist, hvad alle tænkende mennesker er enige om, nemlig at nazisterne og deres kollaboratører myrdede seks millioner jøder under 2. Verdenskrig. Ida Kjær Larsens arbejde påviser, hvordan nogle af de
samme netværk nu aktivt og undertiden dygtigt udnytter
digitale platforme og sociale medier til at sprede deres
budskaber til ikke mindst unge med grov sarkasme og satire i form af f.eks. memes. Det er en undersøgelse, der
forhåbentlig åbner vejen for flere tilsvarende studier, og
som matcher vigtige elementer i regeringens handlingsplan imod antisemitisme.
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Ida Kjær Larsen
formidler besættelsestidens
Esbjerg til en 6.
klasse.

De centrale resultater af Ida Kjær Larsens arbejde med
Holocaust-benægtelse blev formidlet i en kronik i dagbladet Information (10.4.). Benægtelsen og erfaringerne
med Holocaust-undervisningscenteret på Esbjerg Museum var afsættet for en kronik i Jydske Vestkysten (26.9.).
Og sammen med Henrik Lundtofte og direktør for Dansk
Jødisk Museum, Janus Møller Jensen, skrev Ida Kjær Larsen en kronik i Politiken (”Danmark svigter mindet om
Holocaust”, 28.12.) som et aktuelt bidrag til regeringens
udvikling af en antisemitisme-handlingsplan. I juni havde
vi besøg i Holocaust-undervisningscenteret af ansatte fra
Dansk Jødisk Museum som indledning på et videre samarbejde. Det førte blandt andet til sparring og samarbejde i
forbindelse med en pulje til støtte for undervisningsaktiviteter om Holocaust og folkedrab, som Børne- og Undervisningsministeriet med frapperende kort varsel præsenterede sidst på året. Vores ansøgning modtog desværre afslag.
HSB og MYRTHUE (Esbjerg Kommunes skoletjeneste) har
med Holocaustundervisningscenteret måske været for
tidligt ude i forhold til at opnå statslig støtte – for vi har
sammen med MYRTHUE siden 2017 gjort præcis det, myndighederne nu efterspørger. Og kvaliteten fejler ikke noget. Forløbet gør indtryk, fortæller eleverne. Og efter en
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introduktion skrev en voksen deltager til os og til Esbjerg
Kommunes borgmester, at Holocaust-undervisningscenteret er ”helt fantastisk.”
Traditionelt afholder HSB sammen med MYRTHUE et
åbent hus-arrangement i udstillingen BESAT på Esbjerg
Museum den 4. maj. Pandemien satte en stopper for arrangementet, men Klaus Lund og Charlotte Bruun fra
MYRTHUE og Henrik Lundtofte sørgede sammen med Sydvestjyske Museers kommunikationsafdeling for en (mundvandsansporende) rationeringsoplevelse på de sociale medier – i form af tilberedelsen af en kaninret fra en opskrift
i BESAT-udstillingen.
Selv om museet har været præget af lukninger, har især
Søren W.K. Rasmussen og Ida Kjær Larsen gennemført undervisningsforløb samt omvisninger i udstillingerne MODSTAND og BESAT på Esbjerg Museum af ikke mindst folkeskoleelever, elever på ungdomsuddannelser, studerende
og interesserede voksengrupper. I september-oktober
havde vi 12-15 skolegruppebesøg i BESAT og MODSTAND,
mens elever fra ungdomsuddannelserne på Rybners var i
forskellige forløb. I tillæg var der igennem året flere hundrede elever på Esbjerg Museum til ikke mindst de forløb,
HSB sammen med MYRTHUE har udviklet i Holocaustundervisningscenteret, og som gennemføres af MYRTHUE. I
juli blev Esbjerg Museum besøgt af en gruppe amerikanske udvekslingsstuderende fra DIS i København, der blev
introduceret til Holocaustundervisningscenteret samt BESAT og Gravlunden. Henrik Lundtofte har desuden holdt
fire forelæsninger og kunne i juni høres i Jarl Corduas populære podcast Hitlers æselører.
Formidlingen af de mange grave i Fovrfeld Gravlund
udmøntede sig i først fire og så yderligere to udsolgte omvisninger ved HSB’s powerduo, Søren W.K. Rasmussen og
Ida Kjær Larsen, og sidstnævnte arrangerede derudover
en ekstra-ekstra-omvisning i oktober.
HSBs website illegalpresse.dk havde med 34.000 et noget lavere antal brugere end ellers i de senere år, der har
været kendetegnet ved en stigende tendens. Websitet åbnede i 2011, og tiden nærmer sig, hvor det skal moderniseres. Derimod giver HSBs tilstedeværelse på arkiv.dk et
voksende antal opgaver. HSB fik omkring 200 henvendelBERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2021

ser pr. telefon, e-mail og i særdeleshed via arkiv.dk med
forespørgsler om arkivmateriale. Henvendelserne kommer
fra opgaveskrivere på folkeskoler, ungdomsuddannelser
og universiteter over slægtshistorikere til forskere og forfattere.
På udstillingsfronten bistod HSB blandt andet den amerikanske ambassade i Stockholm med oplysninger og udlånte originaleksemplarer af amerikansk materiale, der
blev smuglet ind i det tyskbesatte Danmark. Det var f.eks.
en bog om amerikanske luftangreb på Tyskland, der udkom 1944 camoufleret som en DSB-køreplan, og som kunne ses, da ambassaden 27. juni åbnede en udstilling om
Office of War Information’s (OWI) virksomhed i Sverige og
kontorets tråde videre til blandt andet Danmark.
Mona Jensen har atter ydet en vigtig indsats og besvaret forespørgsler, taget sig af arkiv- og registreringsopgaver og katalogiseret bøger.
Benneth Østergaard Petersen fyldte i efteråret 90 år og
takkes for en efterhånden årelang frivillig indsats i HSBs
tjeneste. I 2021 har han pr. fjerndistance indskrevet HSBs
ringbinds-registranter over samlingen af illegale blade, så
vi nu kan bearbejde og ikke mindst begynde at opdatere
registreringen digitalt. Det har vi længe haft hårdt brug
for med en samling på langt over 10.000 illegale blade fra
årene 1941-45. Desuden har han transskriberet en dagbog
fra en af de esbjergensiske modstandsfolk, som umiddelbart efter befrielsen blev sendt til grænsen for at hjælpe
med kontrollen af de titusinder af hjemvandrende tyske
soldater.
I september-december havde HSB en praktikant fra
Aarhus Universitet, nemlig stud.mag. i historie Kasper
Kruse Jensen. Han har arbejdet med blandt andet affotografering og selvstændig statistisk bearbejdning af et
stort journalsagsmateriale om studiestøtte m.m. til tidligere modstandsfolk. Det er et arbejde, HSB kan udnytte til
forskningsprojekter om velfærd og resocialisering af modstandsfolk.
HSB har i 2021 modtaget 16 afleveringer – fra afleveringer af enkeltbøger over beretninger om oplevelser under
besættelsen til en sabel. Årets mest omfattende aflevering
var utvivlsomt en bogsamling fra en samlernatur med et
23

Til Indhold
fantastisk bibliotek med blandt andet forsknings- og populærlitteratur om 2. Verdenskrig på dansk, tysk og engelsk, der har beriget HSB-biblioteket med mange nye
titler. Mange af bøgerne afventer nu videre behandling i
hovedbibliotekets katalogisering.

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
Årets første åbningsdag var 1. marts efter corona-nedlukning. Derefter kom der gang i hverdagen, det var dejligt
med lidt besøgende og modtagelse af et album med foto
fra Hjerting, da Hjerting havde 700-års jubilæum i 1991. Vi
modtog også et foto af et maleri, som Niels Holbak havde
malet af et ældre hus end det, der er beliggende i dag på
Hjerting Strandvej 15. Ved nærmere eftersyn fandt vi yderlig fortælling om stedet.
Vi havde Dronningebesøg i Hjerting, idet selskabet fik
frokost på Hjerting Badehotel – i den anledning fik vi en
plakat, ”Skibsfart fra Hjerting”, med den første postafgang til England fra Danmark via Hjerting, op at hænge
på hotellet.
I år blev ”Jul i Hjerting” gennemført med åbent arkiv.
Det var næsten på dato for stormfloden 1981, som arkivet
havde lavet en film om. Den blev vist for de besøgende –
det faldt godt ud.

Hjerting Lokalarkiv
modtog et foto af et
maleri af Niels Holbak
fra før 1900, som gav
nye oplysninger om det
nuværende Hjerting
Strandvej 15.
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Hjortlund Sognearkiv
Fårevej 16, 6771 Gredstedbro
Åbningstid: 2. onsdag i måneden kl. 19-21 og sidste
fredag i måneden kl. 14-17. Lukket i skolernes ferier
Leder: Lauritz Lauritzen, Hjortlundvej 19
6771 Gredstedbro
Telefon: 21689176
E-mail: info@hjortlundsognearkiv.dk
Hjemmeside: hjortlundsognearkiv.dk
Igen i år har corona præget året i vores lille arkiv. Det har
været mest hjemmearbejde, det har stået på, og igen meget lidt i arkivet. Vi har dog været på et par kurser som er
blevet gennemført med forsinkelser, så lidt klogere er vi
da blevet. Et par besøg er det da også blevet til. Vi har fået
indleveret avlingskontrakt for Hjortlund præstegård og et
billede af bakkegården i Brokjær før den brændte.
Vi har også været så heldige, at en venlig mand og tidligere Hjortlund-beboer, Hans Sørensen, har doneret os
2.000 kr. De faldt på et tørt sted og er brugt til forbedring
af vores EDB. Der har været små 2.200 inde på vores hjemmeside, og hjemmearbejdet løber op i 529 timer.

Hostrup Sognearkiv
Kokspang Fritidscenter, Kokspangvej 54, 6710 Esbjerg.
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 (sidst anførte læses hver dag)
Postadresse: Kokspang Hedevej 5, 6710 Esbjerg V
Hjemmeside: http://www.hostrupsognearkiv.dk/
Det årlige styrelsesmøde i 2021 blev afholdt den 3. juni
2021 i arkivets lokaler. Til mødet havde Robert Hansen,
efter 26 år som formand, valgt at fratræde. Arkivets medlemmer takkede Robert for den lange indsats. Robert er
stadig aktivt medlem af arkivet. Jørgen Ebbe Grønberg fik
herefter overdraget formandshvervet. Erik Hansen overtager samtidig hvervet som kasserer.
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Thomas Brochstedt, Myrthue, og Robert Hansen,
Hostrup Sognearkiv, deler
viden den 14. oktober
2021. Foto: Mogens
Grønberg

Gæster og arkivmedarbejdere ved fejringen af Hostrup Sognearkivs
25-års jubilæer den 14. oktober 2021. Foto: Mogens Grønberg.

Som følge af covid-19 har 2021 været et atypisk år i arkivet, men der er, i det omfang det har været mulig, foregået aktiviteter såvel på åbningsdage som ved onsdagsholdets møder, ligesom hjemmesiden er vedligeholdt. Der
har i slutningen af året ligeledes været deltagelse i kurser
afholdt ved Sydvestjyske Arkiver.
Henvendelser fra brugere har fortrinsvis været via
e-mails. Der er ligeledes anvendt ressourcer på færdiggørelse af lokale udsmykninger samt opsætning af billeder
m.v.
Den 14. oktober 2021 mellem kl. 14 og 17 havde arkivet
inviteret til et forsinket 25-års arkivjubilæum og for at fejre Elna Vogt og Robert Hansens 25-års jubilæer. Samtidig
blev vore nye lokaler fremvist. Jubilæet var oprindelig den
6. april 2020, men som følge af covid-19 blev datoen for
fejringen gang på gang ændret. Den 14. oktober 2021 lykkedes det og med en for os uforglemmelig dag. Forud for
dagen bragte Hjerting Posten en flot helsides artikel med
billeder og interviews. Landsbymail – Hostrup – Kokspang
udsendte i to omgange invitationer over nettet til sognets
beboere. Mange fra sognet, naboarkiverne, herunder konsulent Mette Guldberg fra Sydvestjyske Arkiver, m.v. var
mødt op for at deltage i fejringen, og det var tydeligt at
alle hyggede sig. Arkivet sørgede for vand, kaffe og te
med dejlig kringle til. Formanden fra Hostrup Sogns FælBERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2021

lesråd, Jens Jørgen Hansen, holdt en tale hvor han blandt
andet påskønnede arkivets indsats. På talen fornemmede
man lokalhistoriens betydning for områdets sammenhold
og selvforståelse, værdier der blev værdsat af Fællesrådet,
som donerede kr. 3.000 til arkivet. Formanden for Sydvestjyske Arkiver og leder af Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Jørgen
Dieckmann Rasmussen, der har været katalysator ved arkivets opstart, fortalte generelt om arkivudvikling. Jørgen
Dieckmann har i Nyt fra Sydvestjyske Arkiver 1-2-2021 skrevet en tre sider lang artikel med billeder fra jubilæet. Et af
artiklens billeder er fra 2009 hvor arkivet havde en enkelt
pc. Billedet viser i øvrigt Elna Vogt og Henning Danielsen
fra Hostrup Sognearkiv samt arkivleder Ole Steinmeier fra
Jernved Sognearkiv. Jørgen Dieckmann påpegede, at der
sandelig er sket en udvikling fra ringbind og til arkivets
fire pc’er m.v. i dag. Hostrup Sognearkiv blev etableret af
nu afdøde Karl Jepsen. Herudover var det Elna Vogt, Robert Hansen, Henning Danielsen og Kurt Balleby, der alle
var til stede ved jubilæet.
Ud over donationen fra Hostrup Sogns Fællesråd fik
arkivet og jubilarerne en masse gode gaver i form af gavekort, vin, ”noget til den søde tand”, billeder, blomster
m.v. Efter den vellykkede eftermiddag nød arkivets medarbejdere med ægtefæller et par timers hygge til selvfinansieret smørrebrød. Efterfølgende blev der fremstillet
et takkekort, med billeder fra dagen, som er udsendt til
eftermiddagens gæster.
Der har ikke været afholdt særarrangementer bortset
fra jubilæet den 14. oktober.
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Esbjerg Kommune har ændret adgangen til arkivet m.v.
fra nøglesystem til et elektronisk kombineret nøglesystem.
Denne ændring er udført for at kunne sikre, at kun brugere der har ret til at anvende lokaliteterne, anvender disse.
Som følge af de mange donationer/legater m.v. har det
været muligt at anskaffe en bærbar computer og en kaffemaskine af god kvalitet samt et rullebord.
Året blev afsluttet med den traditionelle egenbetalte
julefrokost med ægtefæller den 16. december 2021. Arkivmedlemmerne anser de interne sociale islæt som en meget
vigtig del af arkivets drift.

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
Som i 2020 har der også i 2021 som følge af corona-situationen været lav aktivitet i vort sognearkiv, og vi har haft
lukket første halvår af 2021. De planlagte interviews til
brug ved udarbejdelse af en bog om Hunderup Sogn har
derfor ligget stille.
Der har igen i år været enkelte henvendelser om gårde,
huse og personer. Desuden har vi modtaget et par afleveringer med billeder og erindringer, heriblandt en meget
stor samling om Hunderup Sogn med billeder af personer, gårde og huse samt personbeskrivelser, gårdhistorier,
regnskabs- og forhandlingsprotokoller mv.
			

Hviding Sognearkiv
c/o Vester Vedsted forsamlingshus, Vester Vedsted Byvej
57, Vester Vedsted, 6760 Ribe
Ny adresse: Egebækvej 30, Egebæk-Hviding, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. mandag måneden kl. 19-21 samt efter
aftale
Leder: Anne Lorenzen, Gl. Hvidingvej 26, 6760 Ribe
Telefon: 61301941
E-mail: anne@hvidingsognearkiv.dk
Hjemmeside: www.hvidingsognearkiv.dk
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Året har dels været præget af coronaens begrænsninger,
dels af byggeriet af vores nye arkiv.
Arkivet har hele året været mere eller mindre pakket
ned, og vores midlertidige ophold i Vester Vedsted Forsamlingshus har gjort, at vores aktiviteter har begrænset
sig til de ugentlige arbejdsaftener i så vid udstrækning
som corona-restriktionerne tillod. Heller ikke i 2021 blev
der afholdt årsmøde.
Til gengæld er der brugt en del tid på byggeriet af et
nyt sognearkiv. I november 2020 faldt finansieringen af
en tilbygning ved Kultur- og Aktivitetscentret i Hviding
på plads. Desværre måtte vi af forskellige årsager ud at
finde et nyt byggefirma, men det lykkedes heldigvis, og
i juli blev de første spadestik taget. Der var rejsegilde i
september, og byggeriet blev lovet færdig ultimo oktober.
Vi havde fra vores tidligere arkivlokale medbragt borde,
stole og reoler til brug i det midlertidige lokale og havde
regnet med at tage møblerne med til det nye arkiv. Men
har man medlemmer i arkivbestyrelsen, der er gode til at
finde de rigtige fonde, kan der søges midler til meget, så
i november blev vores nye arkiv møbleret med helt nyt inventar, hæve/sænkeskriveborde, stole, reoler og konferenceborde.
Vi havde regnet med at flytte fra gammelt til nyt i november, men tidsplanen holdt ikke helt, og inden der var
lås på alle døre, var vi kommet ind i december. Vi fik dog
flyttet det meste inden jul, men fik også lov til at benytte
vores midlertidige lokale indtil ultimo februar, hvilket vi
satte stor pris på midt i juletravlheden.
Vi kunne gå på juleferie og glæde os til arbejdet i et
fint indrettet arkiv med fem gode arbejdspladser, masser
af reolplads og ikke mindst et brandsikkert rum med reoler fra gulv til loft, så
alle arkivkasser og andet
materiale fremover er let
tilgængeligt.

Hviding Sognearkiv fik nyt inventar og udstyr ved flytningen
til lokalerne på Egebækvej.
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Jernved Gredstedbro Lokalarkiv
Kirkebakken 33, 6771 Gredstedbro
Åbningstid: 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
Da vi skrev årsberetninger for arkiverne sidste år, havde vi
nok ikke tænkt, at året 2021 ville være så meget lig 2020,
som det blev. Hele det første afsnit af beretningen for
2020, som handlede om de manglede aktiviteter på grund
af corona, kunne såmænd godt gentages uden de store
variationer. Vi havde allerede sidste år planlagt et par byvandringer, som ikke blev til noget, og heller ikke i år blev
det muligt at lave dem. Åbningstiden har vi derimod ikke
skåret så meget ned på, da det jo heller ikke drejer sig om
mere end to gange to timer om måneden. Derfor forsøgte
vi at bibeholde dem og var så indstillet på at overholde
de almindelige regler omkring corona. Men der har kun
været ganske få besøgende, så det har ikke været noget
problem. Et par gode afleveringer med en del billeder er
det blevet til.
Vores åbent hus-arrangement i forbindelse med Jernveds årlige loppe- og kræmmermarked i aktivitetshuset,
hvor vi hører hjemme, var en succes. Der kom rigtig mange på besøg, så det er jo en god reklame for lokalarkivets
virksomhed.
Med hensyn til billedregistrering har vi fortsat arbejdet
med at skanne vores faste samling af billeder. Det skrider
fremad, og vi kan begynde at se en ende på den del af
arbejdet, men det er langsommeligt, fordi der i tilgift følger så meget redigering af de eksisterende billeder med.
Mange af registreringerne mangler også henvisninger og
andre oplysninger, som vi så må forsøge at få opdateret.
Vi kan så småt begynde at fornemme, at vi er på vej ind
i en ny tid, idet vi nu modtager nogle billeder kun i digitalt
format. Det kommer til at nedsætte forbruget af syrefri
kuverter, men jeg tror alligevel, at det vil vare længe, inden de gammeldags billeder hører op.
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Vi er ved at have pladsmangel på vore hylder, så vi har
talt om i det kommende år at få omorganiseret og ryddet
op i vores magasin. Det vil muligvis også kræve indkøb af
nyt inventar, så det er noget af det, vi har talt om skal
iværksættes næste år. Formentlig også indkøb af noget
nyt IT-materiel.
Vi har i det forløbne år snakket meget om fornyelse i arkivbestyrelsen. Vi har også haft kontakt med nogle potentielle emner, men uden succes. Det er svært at få fat i folk,
der vil gå helhjertet ind i arbejdet, men da vi alle er godt
oppe i årene, ser vi det som en vigtig opgave at få suppleret personalet, så der kan blive tale om en blød overgang,
hvor de ”gamle” kan lære de nye, hvordan arbejdet med
arkivering foregår. De tider er jo forbi, hvor alle og enhver
med interesse for lokalhistorie kan blive arkivledere. Det
er nødvendigt med godt kendskab til computer og rutine i
brug af programmer (Arkibas) for at være til gavn i arkivarbejdet. Men måske skal den unge generation bare blive
10 år ældre, for at melde sig på banen.

Kalvslund Sognearkiv
Østervej 4, Kalvslund, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. tirsdag i måneden kl. 14-17 eller efter
aftale
Leder: Hans N. Brunsgaard
Telefon: 61419365
E-mail: haise1950@gmail.com
Året startede normalt med, at der blev annonceret generalforsamling i januar, men den blev aflyst på grund af
corona-begrænsningerne. Den blev så afholdt i august i
stedet for. Det medførte ekstra udgifter til annoncering,
og selvom vores bogudgivelse nu er udgiftsneutral, så
havde vi pludselig underskud i regnskabet. Et tilskud til
bogudgivelsen fra Kalvslund Borgerforening gav igen plus
i regnskabet. Det skal de have en stor tak for.
Der har i årets løb kun været få besøg og afleveringer.
Der var et besøg fra Toronto i Canada af efterkommere til
Poul Bartskær i Villebøl. Hans Peter Kjær tog sig af at vise
dem rundt med blandt andet besøg ved Johannes Garder,
Villebøl Camping og Kalvslund Kirke. Mens de var her, bo27
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ede de i Hans Peters sommerhus på Mandø, og besøgte så
også blandt andet Koldinghus, Skamlingsbanken og Ribe.
Vi har haft normalt åbent første tirsdag i hver måned,
og registreringsarbejdet er også kommet i gang igen.
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for godt og hyggeligt
samarbejde.

Ribe Byhistoriske Arkiv
seminarieHuset, Simon Hansens Vej 1, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. tirsdag i måneden kl. 12-16
Leder: Mette Guldberg
Telefon: 27241477
E-mail: ribebyarkiv@esbjerg.dk
Hjemmeside: rba.esbjergkommune.dk
Fra årets begyndelse var arkivet lukket på grund af corona
for såvel publikum som medarbejdere. For at udnytte tiden
gennemførtes der byvandringer i Ribe med kun arkivets
medarbejdere som deltagere. De fem medarbejdere udgjorde præcis det antal, det var lovligt maksimalt at være
forsamlet i henhold til corona-lovgivningen. Det blev til i
alt 11 byvandringer frem til påske, hvor mange facetter af
byens historie blev berørt, blandt andet inskriptioner og
magiske mærker, offentlige bygninger, møller, kirker og
kunst i det offentlige rum. Efter påske blev adgangsforholdene til arkivet lempet, så lønnet personale undtagelsesvis
måtte komme på arkivet, men ikke de frivillige. Det gav

På Ribe Byhistoriske Arkiv blev tiden
under corona-nedlukningen brugt
til byvandringer for arkivets egne
medarbejdere, her i Sct. Catharinæ
Kloster. Foto: Mette Guldberg.
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mulighed for at hente mapper med kopier af billedregistreringer ud fra arkivet, som de frivillige kunne arbejde
med hjemmefra.
Nedlukningen varede frem til 31. maj 2021, således at
arkivet kunne åbne for publikum første gang den 1. juni
2021. Dermed nåede arkivet at have åbent i alt 28 timer i
2021, 8 timer mere end året før. Under nedlukningen servicerede arkivet så vidt det lod sig gøre sine brugere over
nettet. Der kom i nedlukningstiden knap 50 forespørgsler, heraf de 15 via arkiv.dk. Efter nedlukningen genoptog
medarbejderne de faste arbejdsdage tirsdage kl. 8-16.

Endelig i arbejde igen på Ribe Byhistoriske Arkiv efter coronaen. Foto:
Henning Julius.

Arkivet har med tak modtaget materiale fra godt 40 givere, heriblandt flere erindringer og levnedsbeskrivelser.
I arkivet er der i 2021 blandt andet blevet arbejdet med
følgende:
Gennemgang og justering af eksisterende billedregistreringer med særligt henblik på henvisninger og tilknytning til journaler
Journaler, der var aktuelle i forhold til revideringen af
billedregistreringen, blev indtastet i Arkibas, i alt 287 stk.
Justering af arkivets praksis for billedregistrering i forbindelse med billedgennemgangen.
Indføring af arkivets samling af emneordnede udklip i
Arkibas blev tilendebragt i april måned, i alt 1357 E-numre.
Overførsel af Arkibas-registreringer af foto til fotoweb
intensiveredes op til en medarbejders fratræden ved udgangen af september.
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Arbejdet med ordning af arkivets samling af plakater fortsatte.
Opmærkningen af arkivets hylder blev tilendebragt.
Publiceringspraksis blev omlagt, så langt flere registreringer publiceres.
Bøger, der ikke var registreret i arkivets bogsamling, er
blevet gennemgået. De bøger, der ønskedes indlemmet i
samlingen er sendt til katalogisering på biblioteket, dubletter er videregivet.
I anledningen af 100-året for Genforeningen blev
Grænsestien langs 1864-grænsen i Esbjerg Kommune åbnet i 2020. Arkivets tidligere leder, Karen Jermiin Nielsen,
var med til at udarbejde et tilhørende undervisningsmateriale på hjemmesiden www.grænsesti-skole.dk i samarbejde med blandt andet MYRTHUE – Natur, Kultur og
Læring. I 2021 deltog arkivlederen i udarbejdelsen af en
introduktionsfilm til undervisningsmaterialet i samarbejde
med MYRTHUE og Torben Meyer fra Esbjerg Byhistoriske
Arkiv. Filmen kan ses på grænsesti-skole.dk.
Arkivlederen færdigredigerede manuskript og billeder til bogen Finurlige Fortællinger og pudsige personer i
Ribe – en bog af Søren Mulvad og Torben Hestehave med
anekdoter fra Ribe illustreret med gamle postkort og andre
fotos. Desuden udarbejdede hun ansøgningsmateriale
og afsendte i samarbejde med Søren Mulvad ansøgning
til VELUX FONDEN, som bevilgede kr. 11.250 kr. til
trykningen. Det lykkedes desværre ikke få finansieret den
resterende del af beløbet, så bogen blev ikke som planlagt
udgivet i 2021.
I februar 2021 blev der afsendt ansøgning til A.P. Møller-fondens Folkeskoledonation om finansiering af projektet ”Arkivet i den åbne skole – mødet med historien”
under ledelse af hovedansøgeren Kolding Stadsarkiv. I juni
kom der positivt svar på ansøgningen, som for Ribe Byhistoriske Arkivs vedkommende indebærer gennemførelsen
af et efteruddannelsesforløb for lærere, der skal finde stede i første halvdel af 2023.
30. maj 2021 gennemførtes for første gang efter coronaen en byvandring for tilflyttere til Esbjerg Kommune. En
tilsvarende planlagt byvandring den 9. oktober blev aflyst
på grund af manglende tilslutning. Den 13. oktober 2021
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havde arkivet besøg fra Aarhus Arkitektskole af et hold
arkitektstuderende, der fik et oplæg om arkiver i almindelighed og RBA i særdeleshed i forbindelse med et restaureringskursus i Sct. Catharinæ Kloster.
Arkivlederen fulgte året igennem en række kurser arrangeret af SLA, herunder arkivuddannelsens modul 0 og
modul 4. Alle arkivets medarbejdere deltog i et online
SLA-kursus i billedregistrering den 26. oktober.
Ældresagens slægtsforskningscafé, som tidligere har
holdt deres møder på arkivet, var i løbet af corona-nedlukningen vokset til så mange deltagere, at de ikke kunne rummes på arkivet. De flyttede i stedet til mødelokalet
Vindrosen på Tangevej.
Med nedskæringen i bemandingen af arkivet ved indgangen til 2020 fra 18 til 11,5 timer om ugen, er det blevet
sværere for arkivet at gennemføre egne formidlingsarrangementer. I stedet er der indledt strategiske samarbejder
med partnere, der har mulighed for at stå for det praktiske
ved arrangementerne. I årets løb blev der udviklet værdifulde relationer til blandt andet Historisk Samfund for
Ribe Amt, Ældresagen i Ribe og Det Antikvariske Selskab.
Den 4. november 2021 præsenterede arkivlederen således årbogen fra Historisk Samfund for Ribe Amt Fra Ribe
Amt ved et arrangement på Det Gamle Rådhus i Ribe. Hun
havde også til årbogen leveret er nekrolog over tidligere
antikvar ved Den Antikvariske Samling i Ribe, Mogens
Bencard.
Den 25. november 2021 forestod arkivlederen Ældresagens billedeftermiddag i Ribe Fritidscenter med 52 tilhørere om ”Mennesker og bygninger i det gamle Ribe”.
Desuden har arkivlederen gennemlæst og kommenteret
manuskriptet til Inge Laugesens erindringsbog Frk. Mogensen om livet som sygeplejeelev på Ribe Sygehus i begyndelsen af 1950’erne. Bogen udkommer i begyndelsen
af 2022.
Arkivets fysiske rammer er blevet gennemgået med løbende kontrol af temperatur og luftfugtighed op til et besøg af Michael Højlund Rasmussen fra Konserveringscenter
Vejle den 3. august 2021. Blandt andet blev det konstateret, at den fastinstallerede affugter i magasinrummet var
fejlbehæftet med stærk varmeudvikling til følge, når den
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var tændt. I den efterfølgende rapport fra konserveringscentret konstateredes, at forholdene i store træk var tilfredsstillende. Det anbefaledes at få affugteren efterset
og bragt i funktionsdygtig stand. Desuden anvistes metoder for afhjælpning af skimmel på æskerne med glaspladenegativer. I forlængelse af besøget blev der truffet aftale om en fast rutine ved rengøring af arkivet: Støvsugning
en gang om måneden samt gulvvask to gange om året.
Arkivet mangler magasinplads i en grad, der vanskeliggør ordningen og magasineringen af indkommet materiale væsentligt. Arkivet imødeser, at det får plads i de
planlagte fællesmagasiner, som museer og arkiver i Esbjerg Kommune arbejder på at få opført. Der er imidlertid
endnu ikke nogen tidshorisont for, hvornår de står færdige. Indtil da er der truffet aftale om, at en del af arkivets
materialer kan overføres til magasiner i Esbjerg tilhørende
Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Det skal ske i 2022.
I forhold til 2018 – det sidste normale år inden corona,
som der findes indberetninger for – er antallet af fysiske
gæster faldet fra 111 til 54, mens antallet skriftlige eller
telefoniske forespørgsler er steget fra 94 til 207. Det samlede antal brugere er dermed steget fra 205 i 2018 til 230,
og der serviceres altså flere brugere end før på mindre tid.
Det er i sig selv glædeligt, at arkivet har flere brugere, men
det står i misforhold til ønsket om at øge indsatsen inden
for registrering, idet en forholdsvis større del af den lønnede arbejdstid, der er til rådighed, bruges på at besvare
forespørgsler, end tidligere. Det betyder, at det efterslæb
i registreringer af indkommet materiale, der fandtes ved
årets begyndelse, ikke er væsentligt reduceret.

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: 30 57 73 25
E-mail: roagerlokalarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.roager-lokalarkiv.dk
Facebookside: www.facebook.com/roagerlokalarkiv
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Året 2021 var et år, hvor vi også som mange andre var
ramt af nedlukning pga. covid-19.
Derfor var det et særligt år, hvor vi ikke kunne være så
aktive gennem hele året. Vi brugte derfor tiden til at få
indhentet oplysninger, som vi skulle have om de billeder,
vi havde liggende.
Særligt var der fokus på billeder fra idrætsforeningen
Kvik70, da de skulle holde 50+1-års jubilæum. Dette blev
så udsat til 2022, og det gav mere ro til at få indhentet
oplysninger.
I efteråret fik vi sat turbo på registreringer af billeder i
Arkibas, og vi er nu nået et godt stykke vej.
Samtidig har vi fastlagt tider, så vi ud over den normale
åbningstid for offentligheden 1. mandag i måneden mødes hver mandag (så vidt muligt) for at registrere – en rutine vi vil fortsætte i 2022, da der er meget materiale, der
skal ses igennem og registreres.

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
Vi har fået en del afleveringer i løbet af året, men vi har
også stadigvæk en del fra foregående år, som ikke er registreret. Vi har desuden en del registreringer fra den tid,
hvor der ikke blev registreret i Arkibas, som vi har været –
og stadig er – i gang med at få registreret. Dertil kommer
en del registreringer med billeder, som fejlagtigt er registreret som arkivfond i stedet for billeder, hvilket betyder
at vi ikke kan uploade billederne til arkiv.dk. Det er vi også
i gang med at få rettet op på. Endelig har vi en del billedserier, hvor der ikke er tilknyttet billeder, så dem er vi også
i gang med at få skannet ind. Så vi bliver ikke arbejdsløse
i 2022.
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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
Det har igen været et lidt kedeligt corona-år, men der er
sket lidt. Arkivet har leveret materialer til en genforeningseftermiddag i det lokale mødested i Spandet. Det var en
god eftermiddag. Der var mange der kunne fortælle om,
hvad der skete i forbindelse med genforeningen. Arkivet
har ligeledes haft en finger med ved vores kirkefestival der
blev afholdt for første gang. Der er fem frivillige på arkivet. De mødes fast en gang om måneden for at arkivere
og skanne billeder.

Vejrup Sognearkiv
Skolevænget 5, Vejrup, 6740 Bramming
Åbningstid: Første onsdag i måneden kl. 18-20
Leder: Birger Henriksen
Telefon: 30954854
E-mail: birger07@hotmail.com
Hjemmeside: www.vejrupsognearkiv.dk
Facebookside: www.facebook.com/vejrupsognearkiv
2021 har hos os ligesom alle andre steder været et stille år.
I lange perioder har vi arbejdet hjemmefra. Arbejdet med
at bringe ejendomsregisteret up to date er fortsat i gang.
Det samme gælder vores registrering af avisartikler og digitalisering af billeder og lydfiler. Der er ligeledes gang i at
samle arkivalier, der hører sammen i samme arkivkasse og
få en del dokumenter skannet ind. Der har været stor interesse for opslag på Facebook med links til arkiv.dk. Vi har
haft lidt henvendelser både i arkivet og på mail. Desuden
har der været enkelte afleveringer.
For andet år i træk gik coronaen ud over byfesten. På
grund af corona-pandemien kunne der ikke afholdes byfester i Vejrup i 2020 og 21. Man valgte at prøve at gentage
succesen fra sidste år, og det gik helt godt med det forsøg.
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På grund af corona pandemien kunne der
ikke afholdes byfester i Vejrup. I stedet
holdt man mindre fester i private haver.

Plakat for Vejrup Havefest, der blev holdt i
stedet for byfester.

I stedet for byfesten holdt man rundt omkring i private
haver en hel masse fester. Vejrup Idrætsforenings festudvalg kørte rundt med en mobil bar og standsede hos de
forskellige fester. 2020 vil blive husket for det fantastiske
sommervejr. Vejret var knap så godt i 2021.

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 2021 førte Vester Nebel Sognearkiv 13 indkomstjournaler. Det var lidt flere end året før. De fleste af afleveringerne var små, men der var dog også nogle større. Vi modtog blandt andet en større billedsamling fra Lifstrup og
en billedsamling vedr. VNØ (idrætsforeningen). Derudover
modtog vi en interessant samling. I denne samling var arkivfonden tilhørende en lokal folketingskandidat for Det
Frie Folkeparti. Hun var desuden en meget aktiv skribent
og havde efterladt en mængde skriftligt.
Ligesom sidste år stod året i coronaens tegn. Arkivet
opgav at afholde det tilbagevendende årsmøde i april og
udskød årsmødet til efteråret. Her havde vi samtidig film31
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fremvisning af vores sognefilm 2000 samt en quiz. I juni
deltog arkivet desuden med filmklip og billeder i en guldkonfirmandgensynsfest. Herudover leverede arkivlederen
foredrag om ”Danmark set fra luften – før Google” ved
temaaftener i både SVA og SESF.
Som noget nyt har arkivet dannet en Facebookgruppe.
Egentlig havde et styrelsesmedlem ønsket en sådan gruppe dannet for flere år siden, men ideen blev skrinlagt. I
august blev ideen ført ud i livet, og det har vist sig som
en succes. Ved årets udgang var der mere end 300 medlemmer af gruppen. Vi lægger link til vores registreringer,
fortrinsvis billeder, på arkiv.dk. Det har vist sig, at medlemmerne ikke blot følger disse link, men at en del også
begynder at bruge arkiv.dk aktivt. Det afspejler sig meget
klart i antallet af visninger på arkiv.dk. Som en fortsættelse af oprettelsen af denne gruppe har arkivet også lagt en
del af sine film og lydoptagelser på Youtube.
I slutningen af året besluttede arkivet at lave et genoptryk i et begrænset oplag af Henning Jørgensens bog Forum-området 1664-1993, da denne bog har været udsolgt
i mange år.
Arkivet har igennem året haft ca. 22 henvendelser via
e-mail og telefon. Herudover har vi haft endnu flere henvendelser via Messenger og gennem opslag på Facebook,
hvilke vi dog ikke har tal på. I selve arkivet har vi haft 37
besøgende. På vores hjemmeside www.vnsa.dk har vi ca.
1.000 besøg månedligt. Det helt store gennembrud er på
arkiv.dk, hvor arkivet har haft i alt 97.842 visninger gennem året mod 10.001 året før. Altså næsten en tidobling
af visninger! Dette gennembrud må vi tilskrive oprettelsen
af Facebook-gruppen.
Til slut vil vi takke Esbjerg Kommune og Skads m.fl. Herreders Brandkasses fond for deres velvillige økonomiske
støtte til arkivet. Og vi takker VNI for logi samt naturligvis
alle, som har afleveret materiale til arkivet.
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Andreas Andreasen
fortæller om grænsedragningen ved
grænsepæl nr. 1.
ved havdiget syd for
Vester Vedsted.

Lokalhistorisk Arkiv for Vester Vedsted Sogn
Vester Vedsted Byvej 57, Vester Vedsted, 6760 Ribe
Åbningstid: 2. onsdag i måneden kl. 19-21 samt efter
aftale. Lukket juli og august
Leder: Anette Brandt Schmidt, Degnetoftevej 17,
Vester Vedsted, 6760 Ribe
Telefon: 75445554 / 23606054.
E-mail: vadesogn@outlook.dk eller
e_rosenstand@hotmail.com
Hjemmeside: https://lokalarkivetvestervedsted.dk/
Året 2021 begyndte med de kendte corona-begrænsninger, hvor der ikke kunne arbejdes på arkivet og modtages
gæster. Det var en kedelig situation, som vi ikke selv var
herre over.
Arkivlokalet var i efteråret 2020 blevet istandsat med
nyt linoleumsgulv og nymalet, så det fremstod lyst og venligt. Efter nytår 2021 kunne lokalet så tages i brug, og de
indkøbte møbler, storskærm, pc’er, reol, skifterammer og
kontorstole, der var gjort muligt gennem de fine donationer fra NORLYS Vækstpuljen og Brandkassen Sydvest,
kunne flyttes på plads. Det var et par flotte donationer,
som arkivet er taknemmeligt for. Fra Esbjerg Kommunes
kontorlager for brugt møblement fik arkivet to hæve/sænkeskriveborde.
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Årsmødet i 2020 kunne ikke gennemføres, da lokalerne
ikke kunne benyttes, og der var forsamlingsforbud, men
i oktober 2021 blev de to årsmøder så slået sammen og
afholdt med et fint fremmøde. Regnskab 2019 og 2020 og
arkivlederberetning for 2020 og delvis 2021 blev fremlagt.
Det store arbejde med en opdateret hjemmeside og brugen af Facebook blev præsenteret på den store indkøbte
interaktive skærm. Årets indslag var et foredrag om Otto
Rosenstand, sognepræst i Vester Vedsted gennem 40 år,
fremført af Tage Rosenstand.
I foråret 2021 var nogle ældre beboere med tilknytning
til sognet inviteret til billedidentifikation i arkivet – det
blev en hyggelig og morsom formiddag, som vi vil gentage. Der blev afleveret billeder og lydbånd.
I september 2021 blev der for interesserede arrangeret en udflugt langs den vestlige del af den nydannede
”Grænsesti”. I private biler blev deltagerne ført langs
grænsen fra grænsesten nr. 1 ved diget syd for Vester
Vedsted over Hviding Station, Høm og gennem Stensbæk
plantage til rastepladsen ved den tidligere told- og grænsestation ved Gelsbro, hvor medbragt kaffe blev drukket.
Under turen fortalte Andreas Andreasen om arbejdet med
Grænsestien og historier tilknyttet de enkelte steder på turen. Der var fin tilslutning. Der tænkes gennemført andre
lignende ture.
Den opgraderede hjemmeside, hvor der ud over temaer
med billeder også er lagt et par lydfiler, har medført en
stor trafik med interesserede ”kiggere” – hvilket var meningen og glæder arkivet.
I efteråret 2021 er der blevet arbejdet på et projekt,
som har til hensigt at formidle de mange historiske og naturmæssige værdier, der findes i Vester Vedsted Sogn.
Coronaen har også sat sine spor i henvendelser til arkivet, men det ændrer sig formodentligt, når pandemien er
raset ud.
Arkivet sælger fortsat USB-stik med Vester Vedsted
Sogns Slægts- og Ejendomshistorie samt andet materiale
om sognet.
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Vilslev-Jedsted Sognearkiv
Kongeådal 20C, Jedsted, 6771 Gredstedbro
Åbningstid: Tirsdag kl. 16-18 samt efter aftale
Leder: Stig Hegn, Jedsted Klostervej 77, 6771 Gredstedbro
Telefon: 51966473
Postadresse: Stig Hegn, Jedsted Klostervej 77,
6771 Gredstedbro
E-mail: stighegn@bbsyd.dk
Hjemmeside: http://www.bricksite.com/vilslevjedsted
Receptionen for Kongeåen, 14. årgang af lokalårbogen, blev afholdt
den 29. november 2021 i Vilslev Forsamlingshus. Der var foredrag ved
René Karpantschof, der fortalte om
sin bog De stridbare danskere, men
også om sin barndom i Vilslev. Redaktionen består fortsat af Kirsten
Blom, Erna Nielsen, Helge Kristensen, Karl Johan Bendorff, Stig Hegn
og Roll Præstegaard med Ole Madsen på redaktørposten. Indholdet i
årbogen var af samme karakter som
tidligere med beretninger fra engang, denne gang også om ”Barndomshjem og ungdomsår” i Vilslev
omkring 1. Verdenskrig af Jens Peder Nielsen (1899-1986).
Som på andre arkivet var det
coronaen, der prægede arkivarbejdet, men vi fortsatte dog vores prioriterede arbejde med inddatering
af billeder. Vi fik gjort en række
lokalartikler af Roll Præstegaard
tilgængelige online. Sognearkivet
udgav også billedbogen Vilslev og
Jedsted – set fra luften i 1950’erne
med mange luftfotos, fortrinsvis fra
Sylvest Jensens luftfoto.

14. årgang af VilslevJedsted Sognearkivs
lokalårbog Kongeåen
blev udgivet i november.

Vilslev-Jedsted Sognearkiv udgav
en bog med luftfotos, fortrinsvis
fra Sylvest Jensens luftfoto.
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Fanø Kommune

havde dagen igennem 42 besøgende. Desværre måtte vi så
lukke arkivet igen fra uge 47.
Jeg sender alle frivillige på Nordby Sognearkiv samt
Aage Krog-Jensen og Flemming Jepsen rigtig mange tak
for jeres store arbejde.
Tak til Sønderho Sognearkiv og til Fanø Skibsfarts- og
Dragtsamling for det gode samarbejde.
Derudover mange tak til Fanø Kommune og Skads Herreds Brandkasse for den gode økonomiske støtte til Sønderho og Nordby Sognearkiver i 2021.

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

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 75163595 / 24400892
Telefon: 75166260
E-mail: nordbyarkivet@fanonet.dk
Hjemmeside: www.mitfanoe.dk
Som hos de fleste andre arkiver startede vi året med at
have lukket for besøgende. Dog arbejdede vi selv ind
imellem et par stykker ad gangen. Der var jo rigtig mange mails, der skulle besvares, og arbejdet med registreringer m.m., der skulle passes. Vores medlemsblad fik vi også
sendt ud i april. Generalforsamlingen måtte vi dog udsætte til senere.
Vi åbnede arkivet helt igen i maj måned, og vi havde
rigtig mange besøg i sommertiden, men dog de fleste efter aftale. Vi var alle kommet godt i gang med arbejdet,
fik også udsendt medlemsbladet i oktober og nåede at
afholde generalforsamling i oktober og Arkivernes Dag i
november. Det var en fin dag, vi havde lavet en udstilling
om stormfloder på Fanø gennem flere hundrede år, og vi
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Vi startede året med at være lukket ned ligesom de øvrige
arkiver i Danmark på grund af corona. Sidst i januar skrev
dagspressen, at Sønderho mistede sin pengeautomat, og
at Fanø Sparekasse ville sige sit lejemål i Sognegården op.
Vi sendte straks en ansøgning til Fanø Kommune om, at vi
gerne ville overtage de ledige lokaler. Der er direkte adgang til rummet via en dobbeltdør. Efter ca. en måneds tid
fik vi en aftale med kommunen: Mod selv at sætte lokalet
i stand fik vi brugsretten huslejefrit, så længe Fanø Kommune er ejere af ejendommen. Bodil Jacobsen har sponseret hylder og to borde, og i løbet af et par uger havde vi
rummet klar. Det har i alt givet os ca. 24 hyldemeter mere.
Der blev ryddet op i alle skabene og flyttet rundt, og nu
er arkivet meget mere funktionelt. Grundet coronaen blev
vores åbent hus-arrangement med kaffe og kage først afholdt i forbindelse med Arkivernes Dag. Vi har også fået to
bærbare pc’er til erstatning for en gammel.
Af sjove opgaver skal nævnes en henvendelse fra kirkerne på Fanø: Yderdørene på Sønderho kirke skulle udskiftes. Man havde besluttet i menighedsrådet, at man
ville efterligne de oprindelige døre med fyldninger. Her
havde man ingen tegninger eller brugbare fotografier, så
34

Til Indhold
vi blev spurgt om hjælp. På nogle konfirmationsbilleder
fra 1964 kunne man tydeligt se fyldningerne. Carl Martin
Christensen har fået kopier af billederne, så nu bliver det
spændende at se de nye døre.
Indleveringer 2021: 19.
Besøgende: 56 (heraf 9 på Arkivernes Dag)
Henvendelser på mail: 21
Henvendelser på telefon: 4.
Frivillige arbejdstimer: 987.
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Vores planlagte julefrokost den 8. december blev desværre
aflyst, da året igen sluttede med nedlukning på grund af
corona. Til slut vil jeg gerne takke Sønderho Sognearkivs
øvrige medarbejdere for godt samarbejde i 2021 og for
jeres tålmodighed med skiftende mødetider/åbningstider.
Også en stor tak til Nordby Sognearkiv for det gode samarbejde vi har med hinanden.
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Ringkøbing-Skjern Kommune

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
Aadum Sogns Arkiv har som alle andre været mærket af
coronaen, og der har ikke været afholdt generalforsamling i 2021.
Arkivet, som har til huse i det tidligere plejehjem i
Ådum, har fået flere udgifter til husleje, idet den nye ejer
af bygningerne ikke vil lade os bo gratis som hidtil. Dog
er det en rimelig husleje på kr. 2.100 pr. måned, men med
kommunens årlige huslejetilskud på kr. 5.000 kan det mær-
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kes på budgettet. Der er nu konkrete planer om flytning til
lokaler i Aadum Hallen. Planen er at bygge en tilbygning
til det eksisterende klublokale, hvor der skal indrettes et
brandsikret rum, som vi altid har ønske og manglet. Her
skal igen søges tilskud fra fonde, som vi håber at få hjælp
fra.
Arkivets indtægt kommer fra medlemmerne af Lokalhistorisk Forening. Medlemstallet falder desværre. Det er
primært de ældre borgere, som støtter arkivet, og mange
falder fra på grund af alder eller flytter til Tarm, Skjern
eller Ølgod.
Desværre har vi også været ramt af sygdom i bestyrelsen og har derfor ikke kunnet arbejde optimalt. Herudover er vi blevet ramt af vandskade i de lokaler, vi benytter, og kan derfor ikke arbejde der, før de bliver udbedret.
Gulv og loft skal fornyes, men heldigvis fik vi ikke ødelagt
vore arkivalier.
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Varde Kommune

Agerbæk Lokalhistoriske Arkiv
Debelvej 23, 6753 Agerbæk
Åbningstid: 1. og 3. onsdag i måneden kl. 13-15
Leder: Leo Mathiasen
Telefon: 21312109 / 61663367
E-mail: leom@thiasen.com
Der blev ikke afholdt generalforsamling i 2021, men bestyrelsen håbede dengang, at det måske kunne lade sig gøre
hen sidst på foråret. Men sådan skulle det ikke gå, alt blev
lukket ned, selv det at komme ned og registrere var der
lukket for. På trods af dette lykkedes det os at mødes, så vi
kunne få de nye lokaler indrettet. Der skulle blandt andet
installeres et tekøkken, sådan at vi kan byde gæster på
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en kop kaffe. Det kan vi 1. og 3. onsdag i hver måned fra
kl. 13-15, hvor der også arbejdes. Så I er altid velkommen
til at besøge arkivet. Vi har de sidste to år ventet på genåbning af landet, og det ser ud til, at vi nu kan begynde
planlægningen af foreningens forsinkede 40-års jubilæum
og indvielse af de nye lokaler.
Hvad er der så sket de sidste to år på foreningsplan?
Varde Bibliotek har været på besøg i foråret for at lave en
optagelse af hvad der skete i området under 2. Verdenskrig. De var især interesseret i bomben, der faldt i Rodebæk og anrettede stor skade på landbrugsbygningerne i
nærheden. Møder har der ikke været mange af. Selv om
arkivet var lukket i 2020, var der ca. 15 afleveringer, i 2021
var der 11 afleveringer. I årets løb har vi fået ca. 10 henven37

Til Indhold
delser pr. mail vedrørende registreringer. Der er afholdt to
kurser, hvor vi har deltaget. Det ene var ”Danmark set fra
luften” om de første billeder, der blev taget fra luften var
omkring 1880 fra luftballon, og siden optagelserne fra fly
fra omkring 1930, hvor der var fem forskellige selskaber.
Det andet kursus var ”Mediestream – aviser på nettet”.
I august begyndte Anna Lindberg at hjælpe på arkivet.
Foreningen har også i år indsendt ansøgning til Skads
Herreds Brandkasse og fået tildelt 3.000 kr. Tak for det. Tak
til Bjarne Mathiasen, som altid er parat til at hjælpe når
vores IT driller. Tak til bestyrelsen for godt samarbejde og
tak til Leo der yder et stort stykke arbejde som arkivleder.

Alslev Sognearkiv
Alslev Skole, Bredgade 39, Alslev, 6800 Varde
Åbningstid: Onsdag kl. 9-11.30
Kontaktperson: Søren Byskov, tlf. 41826006
Telefon: 41826006
E-mail: alslev.sognearkiv@gmail.com
Hjemmeside: http://www.alslevsognearkiv.dk
Facebookside: https://www.facebook.com/alslevsognearkiv
Nedlukningen af samfundet på grund af corona-virus og
covid-19 betød, at arkivet i 2021 var lukket ned fra nytår
til begyndelsen af maj. Aktiviteterne blev her genoptaget,
dog fortsat med corona-relaterede restriktioner i forhold
til åbningstider. Egentlige åbningsdage blev først genoptaget efter sommerpausen, og indtil da kunne kontakt
med arkivet opnås ved forudgående aftale pr. e-mail.
Efter corona-nedlukningens ophør i foråret stod arkivet
den 5. juni for et velbesøgt arrangement i Vibæk i form af
ejerlavet i Vibæks 250-års jubilæum. 70 personer deltog i
arrangementet, og Elly Jessing var drivkraften.
Den 9. juni blev der på arkivet afholdt et kursus i arkivarbejde ved SVA-konsulent Mette Guldberg. Alle arkivgruppens frivillige deltog. Efteråret stod blandt andet i
hjemmesidens tegn, idet Elly Jessing deltog i to hjemmesidekurser samt et erfagruppemøde.
Et fællesmøde med deltagelse af såvel frivillige som styrelsesmedlemmer blev afholdt den 19. august, og her blev
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ver. Situationen omkring den vakante plads som arkivleder
bliver indtil videre håndteret således, at Elly Jessing sørger
for at tjekke mails og besvare henvendelser i tæt kontakt
med styrelsesmedlem Søren Byskov, som inddrages til løsning af opgaver efter behov, herunder visse administrative
forpligtelser. Regnskab og kassereropgaver varetages af
Inge-Lise Larsen.
Den 13. november inviterede arkivet til åbent hus på
Arkivets Dag, og det resulterede i et velbesøgt arrangement med masser af god snak og udveksling af historier
om sognet.
Arbejdet med at klippe ud fra de lokale aviser, Jydske
Vestkysten og Ugeavisen, blev fortsat, og udklipsbøger
blev holdt ajour, ligesom der har været et pænt niveau af
besøg og forespørgsler, som besvaredes, samt afleveringer.
I efteråret besluttedes det – i lighed for de tidligere år –
at fremstille en Alslev-kalender i 100 eksemplarer til salg i
Brugsen, Toftnæs Landhandel og Varde Ådal-lam.
Ved årets slutning var der følgende tilknyttet arkivet:
7 frivillige på arkivet
1 til ad hoc-opgaver
1 frivillig fotograf
2 handy men
4 styrelsesmedlemmer.

Ansager Lokalhistoriske Arkiv
Stationsvej 3, 6823 Ansager
Åbningstid: Mandag kl. 16-18 og onsdag kl. 13-16 samt
efter aftale. Lukket i juli
Leder: Karsten Madsen, Egedalen 39, 6823 Ansager
Telefon: 40106069
E-mail: mail@ansager-arkiv.dk
Hjemmeside: www.ansager-arkiv.dk
Trods periodevis lukning på grund af corona har arkivet
modtaget mange afleveringer i 2021. Det gælder både
dokumenter, foto og malerier. Der har også været mange
henvendelser om fotos fundet på arkiv.dk – det har resulteret i nye oplysninger og endnu flere fotos at lægge op.
Ove Nørager-Nielsen har ved udgangen af 2021 valgt at
trække sig som arkivleder. Ove var med til at stifte arkivet i
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1980 og har præget arkivet lige siden. Ove fortsætter som
arkivmedarbejder.
Arkivet ejer selv den gamle stationsbygning, hvor det
har til huse. Med hjælp fra velvillige lokale håndværkere
og økonomisk støtte er der i årets løb udført vedligeholdelsesarbejder på den over 100 år gamle bygning. Arbejdet vil fortsætte ind i næste år.
Der er skannet og registreret mange fotos i årets løb.
Også fotos af gravsten på Ansager kirkegård er registreret
og nu tilgængelig på arkiv.dk. Avisartikler har vi gennem
flere år klippet ud og skannet ind. Nu er arbejdet afsluttet,
og vi kan søge elektronisk i de gamle udklip fra ca. 1970
til dato.
Vi gør klar til at digitalisere kassettebånd og har anskaffet udstyr til det. Vi har mange bånd liggende med blandt
andet interviews og fortællinger. Vi forventer at kunne
gøre optagelserne tilgængelig på arkiv.dk i løbet af 2022.

Billum Lokalhistoriske Arkiv
Billum Station, Kastanjevej 6, 6852 Billum
Åbningstid: Tirsdag kl. 15-17, dog første tirsdag i måneden kl. 19-21. Lukket mellem 15. juni og 15. august
Leder: Leif Madsen
Telefon: 24250925
E-mail: arkiv@billum.dk
I 2021 var der ingen aktiviteter på Billum Lokalhistoriske
Arkiv. I et forsøg på at styrke den lokale interesse for arkivets arbejde, inviterede arkivet SVAs arkivkonsulent til
at holde et oplæg på generalforsamlingen i Billum Sogneforening i juni under overskriften ”Skal vi fortsat have
arkiv i Billum?” I slutningen af 2021 blev der lavet en rekonstruktion. Leif Madsen trådte tilbage som arkivleder,
og det blev aftalt, at den tidligere formand for arkivet,
Walther Bech Sørensen, blev arkivleder pr. 1. januar 2022.
Endvidere blev det aftalt, at Leif Madsen fik sit gamle job
som arkivpedel igen. Det betyder, at arkivet nu kan holde åbnet, og at der er kommet gang i arkivarbejdet igen.
Nye initiativer er søsat, og kurser er også en naturlig del
at strategien.
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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, tlf. 51936830
Telefon: 75287118
E-mail: lhablaabjerg@godmail.dk
Hjemmeside: www.blaabjergarkiv.dk
2021 blev igen et år med nedlukning og derfor et år, hvor
vi ikke kunne komme på arkivet før i maj. Men vi fik da
svaret på de fleste henvendelser hjemmefra, selvom noget
måtte vente, til vi kunne komme på arkivet. Vi har fået
21 afleveringer (herunder en stor aflevering fra Blaabjerg
Friskole), ca. 140 mails, 100 telefonsamtaler samt 39 besøg
på arkivet.
2021 blev et år hvor vi stadig gik og ventede på, hvornår vi kunne flytte. Det eneste vi har hørt, er at det måske bliver i uge 33 i 2022. De lokaler vi skal have, er man
ikke begyndt at renovere endnu, så det er endnu usikkert,
hvornår det bliver. Men vi fortsætter arbejdet med at registrere, og så må vi se hvornår vi skal flytte.
Vi har lige søgt om hjælp fra en lokal fond, en brandkasse, om økonomisk hjælp til flytning og har fået bevilget
35.000 kr. Tak til alle for bidrag og hjælp i det forgangne
år.

Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv
Kirkegade 3, 6840 Oksbøl
Åbningstid: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-11
Leder: Anni Skov Christensen
Telefon: 75271548
E-mail: blaoks@turbopost.dk
Hjemmeside: www.blaavandshuk-arkiv.dk
Facebookside: Blåvandshuk lokalhistoriske Arkiv
Året 2021 fortsatte hvor 2020 slap med nedlukning af
arkivet p.g.a. corona-situationen. Først den 6. maj måtte
vi åbne og så alligevel ikke, men da vi måtte forsamles 10
efter denne dato, valgte vi at gå i gang med opgaverne.
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Nu var det ikke sådan, at alt havde ligget stille, for vores
brugere havde jo haft god tid under nedlukningen, så vi
havde fået mange mails med forespørgsler. Nogle kunne vi
umiddelbart svare på hjemmefra, enkelte havde vi sneget
os på arkivet for at besvare, da de blandt andet skulle bruges i forbindelse med eksamensopgaver, men en stor del lå
og ventede på besvarelse, da vi vendte tilbage.
Vi havde knapt fået lov til at åbne, da vi fik besøg af
to unge mennesker, der skulle skrive en artikel til magasinet Atlas om flygtningene efter 2. Verdenskrig med særlig
vægt lagt på forfatteren Agnes Miegel.
Vi har haft en forespørgsel på slægten Furslev, og spørgeren kom også på besøg på arkivet for at se, hvad vi havde.
EDB-cafeen på plejehjemmet blev nedlagt, da plejehjemmet selv skulle bruge det lokale, der havde huset det.
Derved blev fem pc’er med skærme overflødige, og de
blev så afleveret til lokalarkivet. Vi har dog ikke fået taget
dem i brug, da de, vi har sat op, fungerer udmærket.
Midt i vores ferie i juli måned fik vi tilsendt en kuvert,
der var for stor til vores postkasse, så brevet var bare blevet lagt på vores trappe. Det var oplysninger om nogle af
de tidligste sommerhusejere ved Vejers strand omkring
1930-1945. De var overlærere i Kolding og turen til Vejers
foregik på cykel. Givers bedstefar var med til at udgive et
kort over Vejers sommerhusby, hvor sommerhusene var afmærkede med et nummer, og ved siden af kortet var så en
liste over navnene på sommerhusene. Det var før, der var
gadenavne med husnumre.
Vi havde besøg af en familie, der søgte oplysninger om
Marie Grejs. Det sagde os ikke noget, men det viste sig, at
vi tidligere fra en anden havde modtaget oplysninger om
hendes familie, og da vi prøvede at følge sporene efter
hende, fik vi oplysninger om en kendt Oksbølfamilie. Samme dag fik vi både telefonisk og på mail forespørgsel om
matr. Nr. 6d i Øster Vrøgum. Dette blev fulgt op med et
billede af familien med fødsels-og dødsdatoer. 6d hører til
de ejendomme, der nu er borte.
Vi fik også flere oplysninger tilsendt om familien Køster.
Hen over sommeren var der adskillige generalforsamlinger, der var blevet udsat på grund af corona-situationen, både Varde Arkivsamvirke og SVA.
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Vi modtog en del billeder fra Vesterhavsposten 1993.
Nogle gamle foreninger er tiden løbet fra. Det gælder
blandt andet Husholdningsforeningen, eller som den hed
de sidste år, Familie og Samfund. Oksbøls afdeling blev
nedlagt i 2021, og foreningens formue blev givet til anskaffelsen af en ny bus til plejehjemmet. Foreningens papirer blev så afleveret til Arkivet.
Sidst på året blev krucifixet, der hang ved præstegården stjålet, så der nu kun står korset tilbage. Arkivet måtte
levere et billede fra før tyveriet til efterlysningen.

Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv kunne levere et billede til brug for
efterlysningen af det krucifiks, der sidst på året blev stjålet ved præstegården.
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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
Corona-situationen i vinteren 2021 gjorde, at arkivet var
lukket. Lukningen trak ud helt hen i maj måned. Vi måtte aflyse den planlagte generalforsamling i slutningen af
februar.
Den 15. juni kunne vi afholde generalforsamlingen under de gældende corona-regler, hvor vi blandt andet skulle
tjekke corona-pas hos de fremmødte. Der var 20 deltagere. På grund af den usikre situation havde vi valgt ikke at
have noget tema efter selve generalforsamlingen.
Det konstituerende bestyrelsesmøde blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen. Der var ingen ændringer i konstitueringen. Herefter gik vi på sommerferie.
Borgerforeningen havde bedt arkivet om at stå for båltalen til dette års Sct. Hans fest. I fællesskab lagde næstformand og formand linjen for, hvad talen skulle indeholde.
I det flotteste vejr holdt Verner Puggaard talen, som blev
meget rost. Atter i 2021 måtte byfesten aflyses.
I året 2019 havde vi arbejdet med, hvordan vi kunne
brandsikre depotet 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 depotet på anden vis.
Vi kontaktede Teknisk Forvaltning i Varde Kommune med
henblik på udredning af, hvad vi må og ikke må, da vi, i
lighed med øvrige arkiver i Varde Kommune, har til huse i
en kommunal bygning. Dette medførte, at man fik øjnene
op for, at der formodentligt var andre arkiver, 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.
I september blev det atter muligt at mødes i arkivet –
med afstand.
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I foråret fik arkivet en henvendelse fra Borgerforeningen
om, hvorvidt vi vil ville være med i et fælles arrangement
på kroen, hvor vi fandt en, der kunne fortælle om en tidligere virksomhed i Fåborg. Valget faldt på vognmandsforretningen Gustav Rosendahl/GURO Transport. Anne Meta
og Poul indvilgede i at fortælle om virksomheden. Borgerforeningen stod for AV-udstyret, og i fællesskab fik vi aftenen til at forløbe på bedste vis. Salen på kroen blev fyldt
med 107 forventningsfulde personer. Der kom deltagere
både fra Fåborg og fra de omliggende byer. Mange af dem
havde en tilknytning til virksomheden, men også en del,
der kendte Anne Meta og Gustav, og nogen, som bare var
eller havde været inden for branchen. Vi startede med at
spise karbonader med stuvede grønærter og gulerødder.
Herefter lagde Anne Meta ud med at fortælle om opstarten på Vognmandsvirksomheden Gustav Rosendahl/GURO
Transport og lidt om livet i familien med en virksomhed.
Herefter tog Poul over og guidede os igennem tiden 19521982, hvor vi kunne følge med i hans Power Point. Det blev
en rigtig god fortælling. Herefter blev der serveret kaffe,
og efter kaffen var der mulighed for at stille spørgsmål
eller komme med små anekdoter. Snakken gik livligt i en
god times tid, hvorefter vi afsluttede.
Atter i 2021 har vi samarbejdet med Borgerforeningen
om kontingentopkrævningerne. Borgerforeningen står
for layout og trykning, arkivet står for trykning af kuverter
og arkivet sørger for 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 blandt
vores medlemmer. Tilflyttere tilmelder sig ikke i samme
omfang.
I løbet af året har arkivet modtaget et begrænset antal
afleveringer, 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.
Arkivet bidrager fortsat med en artikel til Lokalnyt, der
udkommer fire gange om året.
Onsdag den 28. juli var hjælpere med ægtefæller, arkivleder og bestyrelse med ægtefæller på udflugt til hjem41
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stavnsgården i Sdr. Hygum. Vi startede med frokost på
Hotel Rødding. Det blev en god eftermiddag, hvor vi blev
guidet rundt af formanden for bestyrelsen af hjemstavnsgården.
Vi holdt julefrokost den 16. december, hvor vi hyggede
med en pålægskagemand, sponseret af Borgerforeningen.
Tak til bestyrelsen, arkivlederen, hjælpere og Borgerforeningen for samarbejdet i årets løb.

Horne Sognearkiv
Hornelund 27, 1. sal, Horne, 6800 Varde
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 15-17 samt
efter aftale. Lukket i juli
Leder: Bente Jakobsen
Telefon: 75260456 / 20604694
E-mail: hornesognearkiv@gmail.dk
Hjemmeside: www.hornesognearkiv.dk
Facebookside: www.facebook.com/HorneSognearkiv
2021 blev igen et år i coronaens skygge med nedlukninger
og restriktioner. Skyggen bredte sig også ud over Horne
Sognearkiv, da vi har lokaler på 1. sal over et ældrecenter.
Dermed skal vi følge restriktionerne på kulturområdet og
på ældreområdet. Vi var lukket helt ned de første måneder af året. Så fik medarbejderne adgang til arkivet, men
først i maj måtte vi igen få besøg.
Vi har konstateret, at det tager lang tid at komme op i
gear igen for såvel potentielle gæster som for vores samarbejdspartnere.
Vi har i de senere år haft stor succes med besøg af
guldkonfirmander, som får udleveret materiale om deres
fødehjem, mens de til gengæld fylder eventuelle huller i
materialet ud. Det måtte droppes, da arrangørerne ikke
vidste, om der var åbent i kirke, skole og arkiv, når de skulle mødes.
Vi skulle også have stået for en byvandring i forbindelse med idrætsforeningens sportsuge i begyndelsen af juni,
men den blev heller ikke til noget.
Det gik noget bedre, da vi kom til efteråret. Da kunne vi
gennemføre både kirkegårdsvandringen og billedaftenen.

BERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2021

Den 25. august bød vi sammen med menighedsrådet på
en kirkegårdsvandring. 52 borgere deltog i aftenen med
temaet “sognets smede”. Vi besøgte først fem gravstene
på kirkegårde og fortsatte i kirken med power point og
fortælling om seks smede gennem tiderne fra slutningen
af 1700-tallet til i dag.
Den 27. oktober holdt vi sammen med Hornelunds Venner en billedaften med 40 deltagere. Vi præsenterede 29
før-og-nu billeder samt 34 luftfotos. Begge arrangementer
gav anledning til en masse snak og nye oplysninger til arkivet.
Vi lægger hver måned en billedserie ud på hjemmesiden, men i år har vi ændret konceptet. I stedet for at vælge
vilkårlige billeder vælger vi nu et emne, skriver en historie
ud fra oplysninger i arkivet og finder billeder til fortællingen. Vi satser på en kontinuerlig fortælling om sognet
gennem 150 år og lagde ud med den ældste forening,
skytteforeningen, og har siden skrevet om skolen, Brugsen, mejeriet, idrætsforeningen og gymnastikforeningen,
andelskassen, telefoncentralen, elværket og fattiggården.
Billedfrisen i hallen blev udskiftet, så brugerne nu kan se
en række billeder fra friluftsspillene i Horne fra 1960’erne
til 1990’erne.
Antallet af besøgende har været minimalt, men vi har
dog fået nogle afleveringer blandt andet masser af billeder og beretninger fra gymnastikforeningen, en masse
materiale fra en tidligere Horne-borgere, der har haft fri
adgang til Rigsarkivet med henblik på at samle oplysninger om borgere i Horne Sogn, vi har fået billeder fra den
store dobbeltgård, Moesgård, samt billeder og andet materiale fra to dødsboer.
Vi har fået genskabt 710 billeder fra begivenheder i
sognet i årene 2004-2014, og en medarbejder har afsluttet
organiseringen af mere end 1.000 luftfoto fra Sylvest Jensen – billeder, som dels er placeret på et kort, dels placeret
i de mapper, vi har vedrørende alle adresser i sognet. Vi
har besluttet at udlevere materiale til alle tilflyttere om
deres nye bolig med en opfordring til dem om at give oplysninger om dem selv.
Og så håber vi bare på et 2022 på samme aktivitetsniveau som før coronaen.
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Janderup Lokalhistoriske Arkiv

Næsbjerg Sognearkiv

Aktivitetshuset, Nybrovej 32, 6851 Janderup
Åbningstid: Mandag kl. 9-12 samt efter aftale. Lukket juli
og august
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

Troesmosevej 2, Næsbjerg, 6800 Varde
Åbningstid: Torsdag kl. 9-12, lukket i skolernes ferie
Leder: Christian Christensen, Møllebakken 1, Næsbjerg,
6800 Varde
Telefon: 61546404
E-mail: naesbjergsognearkiv@hotmail.com
Hjemmeside: naesbjergsognearkiv.dk

År 2021 har ikke været et normalt år for arkivet (lukket
til april!) Arkivet har i årets løb modtaget 13 afleveringer
mod 9 sidste år. Arkivet har i vort lokale været besøgt af 10
personer, 5 flere end sidste år.
Folk og Kultur på Janderup skole blev aflyst, så arkivet
fik ingen udstilling i år, men der forventes at blive en udstilling igen i 2022. Vi får nogle henvendelser via mail og
svarer med skannede billeder og henvisninger til sognebøgerne og med henvisning til relevante arkivalier, som
kan findes på Janderup lokalhistoriske sider i arkiv.dk. Vi
har i 2021 haft 2.726 besøgende på arkivets hjemmeside,
næsten det samme som sidste år (3.906).
Vi har en stor restbeholdning af ”Sognebøgerne” (Janderup og Billum sogne, bind I-III). Bøgerne blev lavet og
udgivet o. 1972. Ejendomsoplysningerne er nu lagt ud i
arkiv.dk, og vi søger at holde oplysningerne opdateret ved
at tilføje det nyeste i arkivalierne via Arkibas. Vi gemmer
oplysninger om dødsfald og relevante avisudklip i databaser på arkivet. Det nyeste vedr. personregistreringer har til
dato ikke givet problemer for arkivet.
Vi er tre personer, der tilsammen normalt bruger ca. 360
timer om året på arkivet. I år blev det til ca. 180 timer.
Hvert år bliver årsberetningen og det reviderede regnskab
lagt frem til efterretning på Janderup Lokalforenings ordinære generalforsamling. Det gøres for at synliggøre vort
arbejde og tilknytning til sognet. Vi får et årligt kommunalt 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. Herreders
Brandkasses fond, der igen i år donerede os. Husk vi er
sognets hukommelse, og den er stor.
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På grund af covid-19 var vi som øvrige arkiver nedlukket
hen til sidst på foråret. Vi fik derfor også først afholdt vor
ordinære generalforsamling den 15. september.
I løbet af året udsendte vi to publikationer til vore medlemmer: Spejderbevægelsen i Næsbjerg, anden del af Jørgen Brunsgaard og Dorthea Bertelsdatter (1766-1843) af
Aage Tirsgaard.
I efteråret havde vi en rundvisning på Næsbjerg Skole.
Skoleleder Ditte Frøslev Jensen fortalte om skolen i dag,
og Aage Tirsgaard fortalte om skolen for 25 år siden. En
vellykket aften med ca. 30 deltagere.
Vi har i årets løb modtaget seks indleveringer. Ultimo
året havde vi ca. 250 betalende medlemmer, en nedgang i
forhold til året før.
Ved årsskiftet 2021/22 flyttede vi fra en tidligere, ældre
lærerbolig og ind i nye, lyse og venlige lokaler på Næsbjerg Skole, lokaler vi er ovenud tilfredse med at virke i.

I 2021 flyttede Næsbjerg Sognearkiv til nye lokaler på Næsbjerg Skole.
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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
Hjemmeside: www.skovlundsognearkiv.dk
Facebookside: www.facebook.com/skovlundsognearkiv
2021 sluttede af med fuldt drøn på corona-pandemien
igen efter en lidt mere normal og optimistisk sommer, en
ny variant havde meldt sin ankomst. Heldigvis ser det ud
til, her ultimo januar 2022, at det bliver lidt mere normale tider når vi går ind i februar. Den største begivenhed
for byen og omegn i 2021 blev indvielsen af cykelstien fra
Skovlund til Krusbjerg. Indvielsen skete den 3. oktober,
hvor der var et meget stort fremmøde til trods for et forrygende dårligt vejr. Et ca. 30 år gammelt ønske gik endelig i
opfyldelse. Arkivet fik filmet begivenheden for eftertiden.
Generalforsamling 2021 i Arkivets Venner blev gennemført den 24. august, noget forsinket ifølge vedtægterne,
igen på grund af corona. En meget stor tak til Per Sønderby, der fortalte historie om sin barndom, ungdom og skoletid i Skovlund og meget andet, det hele ledsaget af hans
dejlige musik og sang. Der blev afsluttet med fællessang,
og det blev til en dejlig aften i Kulturhuset.
Den 25. oktober var arkivets medarbejdere på et
SVA-kursus i Helle Hallen, arkivuddannelsens modul 0.
Trods alle besværlighederne i det forgangne år er der
blevet registreret en hel del arkivalier af alle arter. I den
“kulturstatistik”, som arkivet skal aflevere til myndighederne hvert år, kan man se ikke alene en forøgelse af registreringer, men også at visningerne på arkiv.dk næsten er
blevet fordoblet på et enkelt år.
Igen i år skal der lyde en stor tak til “Arkivets venner”,
til bestyrelsen og til alle medlemmer. Jeres støtte er helt
uundværlig og gør det muligt også fremover at drive arkivet på en økonomisk forsvarlig måde. Som skrevet sidste
år vil arkivet også i 2022 få en øget udgift på ca. 10% i
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afgift til vores registreringssystem, så jeres støtte er stadig
meget vigtig.
Af indkøb blev det ikke til så meget i 2021, et lysbord
til negativer og dias har været til stor hjælp, da vi netop,
i det sidste års tid har modtaget mange negativer og dias.
Skovlund Sognearkivs Årsskrift 2021 er ved at være på
trapperne og vil blive sendt ud i februar måned 2022. I
årets løb har arkivet modtaget 33 afleveringer, med billeder, billedserier, dokumenter, avisudklip og meget andet.
Til alle givere siger vi en meget stor tak for alt, hvad der
er afleveret i årets løb. Vi opfordrer selvfølgelig her til at
medlemmerne ser efter, om der skulle ligge noget i deres
gemmer, arkivet kan bruge til registrering for eftertiden,
til glæde for alle. På arkiv.dk er arkivets registreringer
gået fra 234.925 visninger til 452.215 visninger på arkiv.dk
i 2021, en forøgelse af visninger med hele 217.290, hvad
vi syntes er rigtig fint, næsten en fordobling. Skovlund
Sognearkiv har nu lagt op på arkiv.dk 4.515 billeder, 493
forskellige kildematerialer, dokumenter, hæfter, sange og
andet der kan læses på arkiv.dk, det hele er i læsevenlige
PDF-filer. 258 videoer og lydfiler.
Arkivets Facebookside ”Skovlund Sognearkiv”, og
gruppen ”Gamle Billeder fra Skovlund” kører stadig fint
og har nu rundet de 1087 medlemmer, en forøgelse på 107
nye medlemmer i 2021. Her skal også lyde en tak til alle i
gruppen, ikke mindst for den fine hjælp, arkivet meget tit
får til vores registreringer. Et rigtigt godt 2022 til alle.

Thorstrup Sognearkiv
Omsorgscenteret Birgittegården, Falkevej 4, Sig, 6800
Varde.
Åbningstid: Tirsdag og fredag kl. 9.30-12. Sidste tirsdag i
måneden kl. 17-19 samt efter aftale
Leder: Hans Jørgen Gammelgård
Telefon: 75264708
E-mail: tsarkiv@hotmail.com
Året 2021 på Thorstrup Sognearkiv har igen været præget
af covid-19. Fra 1. januar og til starten af maj måned havde
vi ingen adgang til vore lokaler på det lokale plejehjem
Birgittegården.
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Vi kom i gang igen, og i løbet af året har vi modtaget 20
afleveringer med forskellige arkivalier, som vi har registreret i person-, ejendoms-, billede- eller foreningsarkiv. I
årets løb deltog Sognearkivet i et arrangement hvor nytilflyttere blev budt velkommen til sognet.
Digitaliseringen af Sognefilmen fra 1968/69 optaget af
Rune Sørensen og Bent Lykke Hansen er afsluttet, og ved
et arrangement i Thorstrup Kirke den 9. november 2021
var der premiere på version 2021 af Sognefilmen. Der var
stor interesse for at deltage i premieren, men på grund af
restriktioner var deltagerantallet begrænset til 125 personer. Det blev en vellykket aften hvor Sognearkivet var vært
ved kaffe og kage i pausen. Adskillige deltagere var vendt
hjem til fødestavnen for at overvære premieren. Gyrithe
og Kurt Skov fra Blue Water Shipping, som har betalt digitaliseringen, var til stede. Sognefilmen er nu tilgængelig
på nettet via Vimeo.com
Pladsen på førstesalen på Birgittegården er efterhånden ved at være fuldt udnyttet. I maj måned forlod ældreplejen nogle tilstødende lokaler, som det er muligt for
Sognearkivet at disponere over i fremtiden. Med alle arkivalier samlet på førstesalen giver det os bedre mulighed
for optimal indretning, bedre overskuelighed og præsentation af alle arkivalier.
Vi er fem frivillige på Thorstrup Sognearkiv og er nu
gået i gang med at søge flere frivillige til de mange opgaver der venter i fremtiden.

Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv
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
Postadresse: Elmevej 10, 6862 Tistrup
E-mail: tistruparkiv@bbsyd.dk eller svs@bbsyd.dk
Hjemmeside: tistruplokalarkiv.dk
Året 2021 har som året 2020 været præget af corona-situationen. Vi kom i gang med at mødes igen og modtage

BERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2021

besøg i maj. Indtil maj havde vi en del henvendelser, som
blev besvaret telefonisk eller pr. e-mail.
Vi har i år fået 23 afleveringer.
Lokalplaner
Kommuneplaner
Regnskaber, Tistrup brugsforening
Dagbøger over besøg på Hodde gl. skole 1982-1994
En større aflevering angående Christian Pedersen bestående af dokumenter, en slægtsbog bøger og billeder
Forskellige billeder blandt andet fra Hodde og Gårde, konfirmandbillede og andre personbilleder
Slægtsbog og anetavle over Niels Christian Lauridsen
Anetavle: Rasmus Hansen
En bog: Arbejdspladser i Kunsten
Diverse ejendomsdokumenter
Nogle ældre avisudklip
Vi siger mange tak til alle, der har givet os materialerne.
I årets løb har vi haft 60 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:
5157 billeder
878 Diverse dokumenter m.m. (A-numre)
231 Ejendomme
66 Videoer
24 Lydfiler
216 Bøger
Desuden en større samling af skolebøger
Desuden bladsamlinger, artikler, kopier af kirkebøger og
folkeregistre,
Vores hjemmeside (www.tistruplokalarkiv.dk) har haft
5518 besøg med 35682 visninger.
På arkiv.dk har der været 47830 visninger.
På Facebook 452
Vi er syv frivillige medarbejdere på arkivet. Alle er født
eller har boet mange år i Hodde og/eller Tistrup sogne og
derfor har en god viden om områderne. De sidst tilkomne
medarbejdere er startet på kurser.
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Sct. Jacobi kirkes kor fik ny
blytækning i juni 2021. Vi kunne følge processen fra Arkivets
vinduer. Foto: Leif Sørensen

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 igen været registrering af billeder og løbende registrering af modtagne arkivalier, billeder, bøger
med videre. Alle har arbejdet hjemmefra i corona-nedlukningsperioder med billedregistrering, tidsskriftanalyser,
artikelskrivning m.m.
Arkivets økonomi er ganske god lige nu. Vi har modtaget et pænt beløb fra støtteforeningen på trods af mindre
foredragsvirksomhed. Vi har leveret billeder til forskellige
publikationer og til DRs udsendelse om kvindelige malere.
I samarbejde med biblioteket har vi haft to billedformiddage i marts og november med i alt 80 deltagere. I
oktober havde arkivet sammen med borgmesteren og bibliotekschefen besøg på Rådhuset på Torvet med 30 deltagere. I juni deltog 15 i en byvandring med Ole Nørskov
som guide.
I løbet af året har arkivet modtaget 63 afleveringer. Vi
har fået billeder af bygninger i Varde midtby og Søndergade og Ribevej fra Udviklingsrådet for Varde By samt en
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del luftfotos af Varde midtby og fotos af Marie Luplau og
Emilie Mundt.
Projektet med berigelse af registreringer og genskanning af billeder er afsluttet, og billederne er ordnet efter
billednummer.
Medarbejderne har ydet 4.050 timer årligt fordelt på otte
personer. Samlingerne fylder mere end 600 hyldemeter, fordelt på 2.434 arkivfonde, 1.521 arkivfaglige og lokalhistoriske bøger og 22.642 billeder – alt registreret og søgbart i
arkiv.dk. Negativer på glasplader og filmstrimler fra lokale
fotografer omfatter mere end 200.000 enheder, nogle registrerede, andre ordnet kronologisk efter optagelsesdato.
Arkivet er indrettet med otte arbejdspladser med EDB – de
fleste med skanner til brug for billedregistreringen. Desuden er der fire arbejdspladser for besøgende. Vi har fire
sammenhængende rum med ekspedition og arbejdspladser, billedopbevaring i arkivskabe 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 arkivet avisopbevaringsplads med biblioteket og har et avismagasin i Ølgod. Der har været 257 personer på arkivet med forespørgsler og til arrangementer,
1.086.987 har foretaget opslag i Varde Lokalhistoriske Arkivs del af arkiv.dk, 10.218 har besøgt arkivets hjemmeside
med 73.737 sidevisninger, og der har været ca. 350 skriftlige
og telefoniske henvendelser til arkivet.
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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
2021 var i høj grad præget af corona med nedlukninger,
forsamlingskrav osv., så det har været meget småt med besøgende i arkivet. Det frivillige arbejde mandag formiddage kunne dog foregå nogenlunde normalt. Efter sommerferien blev der igen afholdt bestyrelsesmøder.
Den udskudte generalforsamling for 2020 blev afholdt
den 13. september 2021 med 30 fremmødte. Bagefter blev
der vist flere gamle billeder af ejendomme, boliger, bybilleder, gamle skolebilleder og billeder fra foreningslivet. På
flere billeder manglede enkelte navne, flere af dem blev
opsporet.
Til generalforsamlingen i år var temaet for den efterfølgende underholdning igen ”hvor blev de af”. Denne
gang havde vi besøg af Hanne Nielsen, som fortalte om sin
opvækst på sognefogedgården i Starup og om sit arbejde
med udsatte børn og unge. De 35 fremmødte fik en spændende fortælling.

Runde fødselsdage måtte fejres
på afstand i Corona-tiden.
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For lige at antyde, at vi er kommet godt i gang i 2022, kan
vi oplyse, at der er sendt ansøgning til VELUX FONDEN om
tilskud til indkøb af computer og drone. Vi har også bedt
kommunen undersøge, om vi kan få stillet et lokale mere
til rådighed i tilknytning til de nuværende.

Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv
Kulturhuset, Vestergade 7, 6870 Ølgod
Åbningstid: Tirsdag kl. 14-17 eller efter aftale
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
Når vi ser tilbage på 2021, var det igen et år med covid-19,
der påvirkede vores dagligdag. På lokalarkivet har vi i 2021
haft åbent i 26 dage. Vi har stort set kun modtaget besøgende efter forudgående aftale. Vi har ikke været fuldtallige på arbejde, enten på grund af os selv eller af hensyn
til vore pårørende. Vi har heldigvis været i den situation,
at vi har kunnet benytte bagdøren til lokalarkivet og derved kunnet komme til lokaler og arkivalier hele tiden, så
vi har haft mulighed for at besvare henvendelser på mail,
Facebook og arkiv.dk hele året.
Der er registreret 33 indkomster fra foreninger og private. Der er tale om dokumenter og billeder af forskellig
art. Ved udgangen af 2021 har arkivet omkring 10.000 registreringer på arkiv.dk. I 2021 er foretaget ca. 700 af disse
registreringer. På arkiv.dk har der været 135.174 visninger.
Det er en stor stigning fra 2020, hvor der var ca. 50.000,
men efter meldinger fra Arkibas skal tallene for 2021 sikkert tages med forbehold. Samtidig har vi serviceret besøgende, besvaret skriftlige og telefoniske henvendelser,
samt været aktive på Facebook, hvor vi nu har 531 følgere.
På arkivets hjemmeside har der været 6.383 besøgende.
Vi kan konstatere, at antallet af besøgende på arkiv.dk,
hjemmeside og Facebook er steget betydeligt i 2021.
Den store begivenhed i 2021 var lokalarkivets 100-års
fødselsdag den 4. oktober. Denne dag var det præcis 100
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år siden, lokalhistorisk interesserede tog initiativ til at stifte Lokalhistorisk Samfund for Ølgod Sogn – det som med
tiden blev til Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv. Jubilæet blev fejret med åbning af udstillingen ”I går, er fortid
i dag” i Lindbergsalen på Ølgod Museum, søndag den 3.
oktober 2021. Udstillingen kan ses til september 2022.
Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv er en af sognes
allerældste institutioner. I Ølgod Ugeblad den 7. og 21. oktober 1921 kan man læse om en række initiativrige personer, som stiftede et Historisk Samfund for Ølgod sogn, der
senere blev til lokalarkivet. Foreningens første formand
var førstelærer Bloch, og på den første generalforsamling i
1922 vedtog man blandt andet at bekoste afskrift af kirkebøgerne fra 1703 til 1814. Disse findes selvfølgelig stadig
på lokalarkivet, til trods for kirkebøgerne i dag er at finde
på Arkivalieronline.
I lokalarkivets 100-årige historie har mange frivillige
sat deres præg ikke bare på lokalarkivet, men også på egnen. I de første årtier kan nævnes forfatter Salomon Frifelt og lærer Holger Øllgaard. Da Holger Øllgaard i 1954
oprettede Ølgod Museum, skete det i tæt samarbejde
mellem de to foreninger. I 1968 overgik arkivet til at være
en enhed af museet, og i 1973 optrådte arkivet som Ølgod-Strellev Sognearkiv. Gennem årene 1968-2007 opstod
et samarbejde mellem de fire lokalarkiver i Ølgod Kommune – til gavn for alle parter. Efterfølgende oprettedes
Arkivsamvirket for Varde Kommune, der er en paraplyorganisation for 18 lokalhistoriske arkiver i kommunen.
I dag ledes lokalarkivet af en selvstyrende gruppe.
Lokalarkivet har haft til huse på De Gamles Hjem, Lindealle 8, på Biblioteket Vestergade 5 både i kælder, boks
og på loftet, ikke de bedst egnede lokaler. I foråret 2012
fik lokalarkivet råderum over museets tidligere kontorlokaler ud mod gaden i Vestergade 7. Før flytningen skulle
lokalerne istandsættes. Det klarede personalet, ligesom de
også stod for flytningen af arkivalier og indbo. Malingen
sponsorerede Varde Kommune.
Gennem årene har der været følgende arkivledere: Holger Øllgaard, Niels Mikkelsen, Nich. Riis og Frede Møller
Kristensen. Blandt øvrige betydende medarbejdere kan
nævnes Tage Olesen, Niels Chr. Poulsen (Lille Christian),
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Inger Jørgensen, der holdt op som medarbejder på Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv efter 26 år i 2012, og Egon Thomsen, medarbejder
på arkivet siden 1996, ses her til åbningen af udstillingen i anledning af
Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkivs 100-års jubilæum.

Jens Møller Jensen, Karl Møller Bargisen og Gunnar Laustsen.
Nævnes skal også Inger Jørgensen der stoppede i 2012
efter 26 år på arkivet. Mange flere kunne nævnes. Alle har
været og er stadig uundværlige for det arbejde, det er at
kunne se både fortid og nutid.
Efter Niels Christian Poulsens (Lille Christians) død foreslog lederen af arkivet, Frede Møller Kristensen, Varde
Kommune at opkalde en plads efter Lille Christian. Han fik
sin plads i 2012 på hjørnet af Storegade og Jernbanegade,
lige over for, hvor Lille Christian boede.
I 2013 sendte lokalarkivet forslag til Varde Kommune
om, at vandtårnet i Ølgod blev Ølgods officielle vartegn.
Dette blev godt modtaget, og ved Vandtårnets 100-års
jubilæet i oktober 2014 blev vandtårnet byens officielle
vartegn.
I 2014 udgav arkivet en bog med titlen Historiske personer i Ølgod. Det var portrætter af afdøde Ølgod borgere,
der gennem en lang periode var blevet bragt i dagbladet
”Jyske Vestkysten”. Fra lokalarkivet var det Sonja Peder48
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sen, der stod for teksten, og Karl Møller Bargisen, der stod
for billedmaterialet. Begrundet i den store interesse, der
var for disse portrætter, besluttede arkivet at udgive dem i
bogform, og bogen kan stadig købes på lokalarkivet.
I 2016 var vi igen involveret i en bogudgivelse. Tidligere
museumsinspektør Søren Manøe skrev bogen Vi begyndte
i hønsehuset om HTH-brødrene, der skabte det vestjyske
industrieventyr. Ølgod Museumsforening og Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv stod for udgivelsen. Også denne bog kan stadig købes på lokalarkivet. I 2016-2017 har
Henry Buhl fotograferet bygninger og byens gader. I løbet
af de sidste 10 år er lokalarkivet tilsluttet arkiv.dk, der er
etableret hjemmeside og vi er kommet på Facebook.
Arkivets 11 frivillige medarbejdere arbejder målrettet
på at få registreret så mange arkivalier som muligt og at
tilgængeliggøre dem på arkiv.dk. I dag kan der fra Ølgod
Lokalarkiv ses omkring 7.000 billeder og 2.000 sager med
arkivalier fra personer, foreninger, firmaer, forretninger
og institutioner. Der sker løbende afleveringer fra private,
foreninger, firmaer og andre, ligesom arkivet er opsøgende. Vi lægger vægt på at få opbevaret arkivalierne så betryggende som muligt. Samtidig er det vigtigt, at vi kan
yde service til borgere, der søger oplysninger ved besøg på
arkivet, eller ved henvendelse via de sociale medier, så vi
opfylder arkivets opgaver: At indsamle, registrere, bevare
og formidle.
De kommende år vil en af opgaverne være at skanne
mange af de arkivalier, vi har, og at gøre dem mere tilgængelige. Desuden er det vigtigt fortsat at kunne få frivillig
arbejdskraft i særdeleshed med interesse for fortid og nutid og stort kendskab til EDB.
En stor tak til alle, der hjælper os via de forskellige medier. Vi samarbejder med Ølgod Museumsforening, Ølgod
Museum og Slægtshistorisk Forening om den årlige udstilling i Lindbergsalen på Kulturhuset og er medudgiver af
Museumsforeningens Årsskrift.
Ved 100-års jubilæum den 4. oktober 2021 var det planlagt, at der skulle udgives en bog. Nu forventes dette at
ske, når lokalarkivet bliver 101 år den 4. oktober 2022. De
tilsagn, der var givet om fondsstøtte, er velvilligt forlæn-
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Efter Arkivsamvirkets generalforsamling i Kulturhuset i Ølgod den 4.
oktober, var der anledning til at se Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkivs
100-års jubilæumsudstilling. Her er det arkivleder Lissi Møller Kristensen
og arkivkonsulent Mette Guldberg.

get til 2022, hvilket vi takker for. Der er tilsagn om støtte
til udgivelse fra El-Fonden, Ølgod, Lokalarkivernes Fond,
Ølgod Museums Fond og Danske Bank Ølgod Fonden.
Hvad der sker med Kulturhuset, og hvordan det påvirker
lokalarkivets placering i Vestergade 7, kan kun tiden vise.
Vi har blandt andet deltaget i et virtuelt møde i 2021 om
dette. I det forberedende arbejde har vi haft samarbejde
med arkivkonsulent Mette Guldberg, Sydvestjyske Arkiver.
Vi er nu 10 frivillige medarbejdere på arkivet, idet vi har
sagt farvel til to medarbejdere, Karin Baun og Hanne Gravesen, og goddag til ny medarbejder, Lisbet Johannessen.
For os alle har 2021 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 lokalhistorie,
erfaring med EDB og i det hele taget er nysgerrig omkring
det lokale i fortid, nutid og fremtid, så hører vi gerne fra
dig. Som ny medarbejder vil der blive tilbudt kurser i Arkivuddannelse, Arkibas og IT.
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Øse Sognearkiv

Årre Lokalhistoriske Arkiv

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
Postadresse: arkivlederens adresse

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

2001 blev som 2020 et mærkeligt år. Coronaen ændrede
meget på vores tiltænkte arrangementer i arkivet. Vi havde planlagt en udstilling om handelslivet i byen/sognet,
men det måtte vi aflyse for anden gang. Vi har haft mange
henvendelser om familieforhold og gårdhistorier. Mange
tilflyttere vil gerne vide lidt om deres kommende hjem.
1. december var det 50 år siden, at man på et møde i forsamlingshuset traf beslutning om at oprette et arkiv i Øse
og Næsbjerg sogne. Initiativtagerne var fhv. førstelærer
Jørgen Bruun og Pastor Arne Jacobsen, Øse. Det mente vi
burde markeres med en udstilling på arkivet, som blev afholdt den 11. december. De to store afleveringer fra arkivets tidligere kasserer og Helle Kommunes tidligere kulturudvalgsformand vakte stor interesse hos de ca. 70 gæster.
Kulturudvalgsformanden var en ivrig amatørfotograf. Der
var 450 flotte motiver fra Øse Sogn og nærmest omegn,
alle med en fin beskrivelse. Vi forventer at gentage udstillingen i løbet af foråret 2021.

Den japanske del af
Tambours have – et af
de 450 billeder, Øse
Sognearkiv modtog i
2021. Foto: Christian
Andersen.
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Vi har nu endelig fundet os til rette i de nye, lokaler på
Toften 2. Vi har igen sparet generalforsamlingsannoncen
i Helle Ugeavis og i stedet sendt en personlig invitation til
alle i sognet og de enkelte medlemmer udensogns. Vi har i
den omdelte folder lagt informationer, så det er muligt at
betale kontingent ved en bankoverførsel og ikke længere
ved giro. Det er nu kun muligt at betale med bankoverførsel eller direkte kontant til bestyrelsen. Det bliver mere
og mere vanskeligt med kontanter. Alle foreninger med
et CVR-nummer og konto i andelskassen skal til at betale
et gebyr, og det kan allerede ses i vores regnskab. Beløbet
kan variere fra 125 til 250 kr. pr måned. Det er garanteret
kommet for at blive, og det bliver ikke billigere.
Vores medlemstal er på 109, et fald på fire medlemmer.
Vi må se, hvordan vi får den yngre generation til at interessere sig for den lokale historie i nærområdet.
Igen i år skal der lyde en tak til Skads herreds Brandkasse, som atter har doneret 3.000 kr.
Vi har deltaget i et par kurser. De fleste blev aflyst sidste
år, men nu håber vi, der kommer gang i kursusvirksomheden igen, så vi kan blive opdateret med det nyeste inden
for Arkibas, som er vores arkiveringssystem.
Jeg har deltaget i et kursus om at kigge i gamle aviser.
Det var ret så spændende, man kan finde rigtig meget,
idet det er blevet muligt at søge på næsten alt. Aviserne
er blevet indtastet og ikke bare skannet ind, så de er blevet søgbare. Der er desværre en masse restriktioner. Man
skal have lov, idet de er en del af Det Kongelige Biblioteks
mediesamling, og aviserne skal være 100 år gamle, såfremt
avisen stadig eksisterer. Samtidig skal vi være på besøg i et
godkendt bibliotek eller arkiv, såfremt vi vil have adgang.
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Vores små lokalarkiver har ikke en sådan tilladelse, og det
er meget vanskeligt at få en sådan tilladelse, vi har prøvet.
Der har næsten ikke været afleveringer i løbet af 2021.
Jeg håber, at I nu vil besøge os en dag, det er som tidligere
sagt blevet meget nemmere, vi har nemlig ingen trapper
og forhåbentlig heller ingen corona mere, der generer.
Har I nogle spændende sager, der kunne interessere andre
end jer selv, det være sig billeder eller dokumenter, vil vi
gerne kigge på det, men husk lige en ting, vi er ikke noget
museum, vi har heller ikke plads.
Jeg kan kun sige, gå ind på arkiv.dk og søg. Man kan da
se lidt, selv om dataforordningsloven giver lidt problemer
med, hvad der må vises og ikke må vises på nettet. Den sag
arbejdes der på fra SLA, altså centralt hold, men man har
endnu ikke fundet en løsning, som vi kan bruge ude i de
små arkiver. Dog kan man møde personligt op på arkivet,
der må vi vise noget mere end på nettet.
Det blev igen et år præget af coronaen, men vi har
faktisk haft normal åbnet hele sæsonen, og sædvanen tro
holdt vi julehygge i december.
Vi reducerede bestyrelsen til fem personer for et par år
siden, men nu arbejder vi på at få tilført mindst en mand
til arbejdsstyrken. Det er vigtigt, at vi får tilført nye folk,
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som kan blive lært op, før vi andre brænder helt ud. Så
har du interesse i lokalhistorie, lidt erfaring med EDB, og i
det hele taget er lidt nysgerrig omkring det lokale, både i
fortid, nutid og fremtid, så hører vi gerne fra dig. Som ny
medarbejder vil man blive tilbudt kurser i arkivuddannelse,
og i Arkibas og IT.
Nu da vi forhåbentlig snart får nye ejere af huset, er
vi spændte på huslejen, som indtil nu har været praktisk
arbejde, men vi har ikke fået arbejdet overdraget – kun
snerydningen, som klares af vores borgerforening, tak for
det. Samtidig håber vi, at der kommer styr på vores nabolokaler, toiletforhold, køkken m.m. Der har desværre været indbrud i Toften 2, og det har resulteret i, at der nu er
blevet sat overvågningskameraer op.
Afslutningsvis vil jeg takke for samarbejdet, vi har på
arkivet, det har været et turbulent år med corona-nedlukning eller ikke nedlukning, men det har vi klaret i stiv arm.
Tak til hele bestyrelsen.
Her skal der også lyde en tak til vores eksterne EDBmand, Per Alling-Dam, der lige kan give lidt ekspertbistand, når det kniber for Thorben. Vi tænker på, at vi skal
have fornyet en del af vores EDB-system, da vores server er
blevet for lille og for gammel.
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Vejen Kommune

ger med til museet. Margit Hagelsø fortalte om museet og
viste rundt i den gamle skole. Vi drak den medbragte kaffe
i skolelærerens stue.
Det blev også til et besøg på Museet på Sønderskov ved
Brørup. Vi havde en aftale med en af kustoderne, som viste
rundt og fortalte om egnsmuseet. Vi sluttede med lidt spøgelseshistorier fra Sønderskov. Et rigtig interessant besøg.
Biblioteket var heldigvis ikke lukket på grund af coronaen, så vi har haft mulighed for at registrere og svare på
de skriftlige henvendelser, vi fik.

Bække-Veerst Lokalarkiv
Vestergade 2, 6622 Bække. Postadresse Tværvej 10,
6622 Bække
Åbningstid: Tirsdag kl. 15-17
Leder: Søren Frederiksen
Telefon: 53159819
E-mail: baekkeveerstlokalarkiv@gmail.com
Hjemmeside: https://baekke.info/baekke-veerst-lokalarkiv/

Historisk Arkiv for Brørup og Omegn
Stadionvej 6, 6650 Brørup.
Åbningstid: Torsdag kl. 15-17
Leder: Ellen Sørensen
Telefon: 29791670
E-mail: broeruplokalarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.broerup-lokalhistorie.dk
2021 blev også præget af coronaen. Generalforsamlingen
i foråret blev aflyst. Ligeledes fik vi heller ikke udgivet et
årsskrift.
I april måned havde arkivet 50-års jubilæum, men den
fejring spændte coronaen også ben for.
Det er dog blevet til et besøg på Sønderjysk Skolemuseum i Over Lerte ved Sommersted. Vi havde nogle skolebøBERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2021

Som for alle andre har 2021 været et stille år. Generalforsamlingen blev aflyst, og i stedet blev udsendt en beretning og et regnskab for året 2020 til foreningens medlemmer. I efteråret blev vore sædvanlige møder, som bestod i
en byvandring og et foredrag, gennemført, og som sædvanlig var der god tilslutning. Byvandringen gik gennem
Skolegade, og både gamle forsvundne og nyere bebyggelser blev omtalt. Den 24. november havde vi besøg af John
Erik Clausen fra Egtved, som fortalte om sit liv og opvækst
i Bække. Han er en livlig fortæller, og det blev en lystig og
spændende aften.
Medens coronaen har hæmmet mødeaktiviteten, så har
det ikke været tilfældet for arkivets normale arbejdsgang.
Coronaen har stort set ikke haft indflydelse på arkivets
hverdag. Ikke en eneste gang har der været lukket ned på
grund af sygdom eller smittefare. Vi har som sædvanligt
haft åbent hver tirsdag fra kl. 15 til 17, og alle henvendelser er besvaret, så godt vi kan, uanset om spørgsmålene
er kommet mundtligt, telefonisk eller pr. mail. Fysisk har
arkivet haft 21 besøg, 27 skriftlige henvendelse og ca. 15
telefoniske opkald.
52

Til Indhold
Arkivet har modtaget i alt 16 afleveringer fordelt på billeder, avisudklip og arkivalier. Det har medført, at der er
registreret fire nye arkivfonde, 384 enkeltbilleder og syv
billedserier. Antal af avisudklip tælles i emner, og vi har
i 2021 registreret 53 nye emner. Det siger ikke noget om
antal af udklip, fordi udklip om samme emne samles under
samme registrering, men vi har fået mange, også fordi vi
indsamler kopier ved gennemgang af gamle aviser.
Samlet havde vi pr 31. december 2021 i alt 5.942 enkeltbilleder og 217 billedserier. Det giver samlet 10.052
billeder. Samlet har der i 2021 været 28.539 opslag på vore
registreringer.

Gesten Sognearkiv
Stadion Alle 2, 6621 Gesten
Åbningstid: 1. og 3. onsdag i måneden på skoledage
kl. 10-12 samt efter aftale
Leder: Bente Pedersen
Telefon: 22993945
E-mail: gestensognearkiv@gmail.com
Facebook: Gesten Sognearkiv
Endnu et år er gået i coronaens tegn. De frivillige på arkivet er jo i en sårbar alder, og derfor blev det ikke til meget
arbejde på arkivet, mens vi ventede på at blive vaccineret.
Et bestyrelsesmøde blev afholdt udendørs.
Efter sommerferien kom vi godt i gang igen. Generalforsamling for to år blev gennemført i august med pæn
tilslutning. Efter generalforsamlingen fortalte museumsinspektør Hans Skov om sin barndom i Gesten samt viste
billeder.
Efterfølgende blev vi udfordret på EDB. Det var der heldigvis en løsning på (penge løser mange problemer).
I efteråret 2021 indledte vi et samarbejde med Vejen
Lokalarkiv, og de har nu påbegyndt en overdragelse til os
af materiale vedrørende Gesten Sogn. Det er et stort arbejde for arkivet i Vejen at udskille materiale til os. Det er
vi meget taknemlige for at de gør. Der er tale om ca. 170
arkivfonde, ca. 1.800 billeder og meget andet materiale.
Vi er nu ni frivillige tilknyttet vores arkiv med forskellige arbejdsopgaver og funktioner. Det har betydet, at vi
BERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2021

for første gang kunne udgive et årsskrift gratis til alle vore
medlemmer (ca. 70 personer). Det har efterfølgende også
givet nye medlemmer.
Vi havde planlagt at kunne præsentere den på byens
julemarked, men her kom omikron i vejen for os.
Arkivet kommer i det nye år på Facebook, og vi forventer, at det giver en øget interesse for vores arkiv.

Lokalhistorisk Arkiv Holsted
Holsted Aktivitetshus, Højmarksvej 20, 6670 Holsted
Åbningstid: Onsdag kl. 14-18
Leder: Klaus Hansen, Foldingbrovej 13, 6670 Holsted,
tlf. 50992423
Telefon: 53398633
E-mail: Holsted-lokalarkiv@mail.dk
Hjemmeside: www.holstedlokalarkiv.dk
Facebookside: Holsted Lokalhistoriske Arkiv
Året 2021 er løbet ud – endnu et mærkeligt år, som formentlig vil stå i erindringen i resten af vores liv – et år som
startede med nedlukning indtil 21. april 2021 og igen fra
17. december 2021 og foreløbig til og med 17. januar 2022
– et år, hvor vi skulle vænne os til vores nye lokaler.
På grund af nedlukningerne har vi kun haft 31 åbningsdage i 2021 og med diverse restriktioner imod normalt
hver onsdag. Vi har dog, som sædvanligt, haft et travlt år
på arkivet, hvor antallet af henvendelser alligevel har været betragteligt, nemlig 107 i 2021 mod 158 i 2020. Alle
henvendelser har været enten ved personligt fremmøde,
telefon eller via elektroniske medier, bortset fra et enkelt
brev.
Vores hjemmeside, som startede op i 2010, har haft besøg fra så fjerne lande som Kina, Ukraine og USA. Vi har
forsøgt at opdatere hjemmesiden ca. hver anden måned.
I 2021 har vi haft i alt 12.815 besøgende på hjemmesiden
mod 6.885 i 2020 – altså en fantastisk stigning på hele
86,12% i henvendelser. I midten af december 2014 kom vi
på Facebook. Ved slutningen af 2021 har Arkivet 230 følgere på Facebook mod 153 i 2020 – ligeledes en stigning,
endda på 50,32%.
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Af afleveringer var der 47 registrerede afleveringer i 2021
mod 66 for 2020.
I december 2012, blev vores lokale ”Sørensen-bande”
sendt ned for at tømme Den Danske Bank i Holsted. Banken lukkede sin filial her, og vi kontaktede banken for at
høre, om vi eventuelt kunne få et par billeder af en lokal kunstner, som vi gerne ville have til samlingen. Vi fik
mere end det. Det blev aftalt at vi kunne få en stor del af
deres arkivalier tilbage fra 1868, hvor Holsted Sparekasse blev stiftet. Det blev til en hel trailer fuld, som vi skal
have sorteret og arkiveret. Nogle friske drenge hjalp med
at få alt materialet båret op i huset. Denne aflevering har
vi arbejdet med i hele 2021 også, og er ikke færdig med
den endnu. Tidshorisonten for færdiggørelsen er desværre
stadig ukendt.
I begyndelsen af året havde arkivet en retrospektiv udstilling af Niels Ibsen Nielsens værker. I den lange gang hen
mod arkivet i aktivitetshuset var der udstillet 17 af arkivets
malerier, udført af Niels Ibsen Nielsen.
Den 7. oktober holdt Arkivrådet for Vejen Kommune
halvårsmøde på arkivet med 30-35 deltagere i den gamle
byrådssal. Inden selve mødet kunne de fremmødte komme
ind og se arkivets lokaler. Der var run på i den halve time,
der var afsat til det. På selve mødet fortalte Klaus Hansen
om arkivets flytteproces og viste 10 billeder fra flytningen. Desuden orienterede han om de apparater, arkivet
har fået midler fra VELUX FONDEN til og oplyste, at alle
arkiver i Vejen Kommune kan anvende dem, blot de medbringer en USB-nøgle. I løbet af aftenen forespurgte Lars
Thisgaard, arkivrådets kassemester og referent, om arkivet kunne have en fryseboks stående, fordi vi havde bedst
plads. Den kan fryse ned til minus 40 grader og skal kun
bruges i særlige tilfælde til at frysetørre arkivalier, der er
blevet fugtbeskadiget. Arkivet sagde ja til forespørgslen
I november fik arkivmedarbejderne i to hold undervisning i ”Mediestream” af Claus Tornhøj på biblioteket,
et system, hvor man kan søge i gamle aviser, normalt
kun artikler der er 100 år eller derover eller fra aviser,
der ikke længere eksisterer. Det har noget at gøre med
ophavsrettigheder.
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I november blev der sendt redegørelse og regninger på
indkøbte apparater til dækning fra VELUX FONDEN til
Sammenslutningen af Lokalarkiver, SLA, der efterfølgende
meddelte at alt var i orden.

Hovborg Lokalarkiv
Lindevej 5, 6682 Hovborg
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 14-16.
Leder: Poul Hansen, Sandagervej 11, 6682 Hovborg
Telefon: 61 77 97 86
E-mail: hovborglokalarkiv@gmail.com
Hjemmeside: hovborgarkiv.dk
2021 var igen et stille år i vores arkiv. Det skyldes først og
fremmest coronaen, der blokerede for flere af vore planlagte aktiviteter. Og dertil kom sygdom for et par af de
frivillige. Det har medført, at vi i perioder har kørt lidt på
lavt blus. Og det har ærgret os noget, at bestyrelsens arbejdsbetingelser ikke har været optimale.
Vi har brugt tiden på at finde nye medarbejdere og få
dem i gang. Det er lykkedes at finde tre meget interesserede, og det giver os håb om, at vi kan få gang i billedregistreringen, som har haltet lidt. Så det vil helt sikkert blive
prioriteret højt i de kommende år. Og vi har oplevet stor
interesse for netop billeder, når vi har arrangeret arkivaftener.
Vi har ikke haft så mange afleveringer i 2021, og det
hænger sandsynligvis sammen med, at mange har ”holdt
afstand”, men til gengæld tyder de afleveringer, som vi
har fået, på, at der har været tid til at rydde op i gemmerne. Nogle af afleveringerne vedrører mange forskellige
arkivfonde.
Af de planlagte arrangementer lykkedes det kun at afvikle et par stykker. Bestyrelsen havde håbet på at få flere
medlemmer til arkivforeningen gennem arrangementerne, så det blev ikke helt som ventet. Og det smitter også
af på økonomien, at der ikke har været så mange arrangementer og dermed også færre entreindtægter. Vi satser
på, at det bliver bedre i 2022.
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Igen i 2021 har vi deltaget i arbejdet med guidede ture i
lokalområdet for turister og lokale borgere. Det giver helt
sikkert en god interesse for arkivets arbejde.

Lindknud Lokalhistoriske Arkiv
Faurskovvej 8, Lindknud, 6650 Brørup
Åbningstid: Tirsdag kl. 9-12 og sidste torsdag i måneden
kl. 14-16
Leder: Andreas Bruun
Telefon: 61540401, efter 1. januar 2022: 61763952
E-mail: lindknudlokalhistorie@gmail.com
Arkivet startede op tirsdag den 6. april og sluttede den
14. december efter 33 normale arbejdsdage. De ekstra
åbningstider om torsdagen har været småt besøgt. I forbindelse med vores gode beliggenhed på aktivitetscentret
Bøgevang har vi ofte besøg derfra. Der er stadig salg af
vores bøger, som vi har en del af endnu. Der har været
småt med indleveringer, men der er nok at se til foreløbig.
Den 10. august afholdtes arkivets årlige lokale aftentur.
Årets tema var ”Lokale fortidsminder i sognet”. Vi kørte
over ”stok og sten” for at bese langdysser og kæmpehøje, mange efter Andreas’ mening i dårlig forfatning. Efter
gamle optegninger har der været omkring 60 fortidsminder i sognet, langt de fleste er jævnet eller overpløjede.
Det var en spændende tur med god tilslutning. Den 15.
september deltog vi i Sydvestjyske Arkivers studietur til
Odense.
Året 2021 sluttede forfærdeligt. Vores formand og
medstifter af foreningen, Andreas Bruun, døde pludselig
en time før året var slut. Andreas blev 85 år. Med hovedet
fuldt af tanker om tiden og historier om mennesker der
skulle fortælles og skrives om. Andreas var utrættelig til
at fortælle og satte altid sine medmennesker i fokus. Vi
savner alle Andreas som det gode og uselviske menneske
han var.
ÆRE VÆRE ANDREAS BRUUNS MINDE – TAK FOR ALT.
Ny kontaktperson for arkivet er Vagn Storm Nielsen,
Knudsmindevej 18, Lindknud, 6650 Brørup Tlf. 61763952.
Mail: vagn.storm@gmail.com
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Vejen Lokalarkiv
Østergade 2, 6600 Vejen
Åbningstid: Mandag kl. 10-18 og tirsdag kl. 9-13
Leder: Christian Ditlev Rasmussen.
Mail: cdr@sonderskov.dk
Telefon: 60139021
E-mail: vejenarkiv@sonderskov.dk
Hjemmeside: https://sonderskov.dk/vejen-lokalarkiv
2021 bød både på corona-nedlukning, nye ansigter, de første erfaringer med arkiv.dk og flere formidlingstiltag. Vi er
kommet igennem et år med mange nye erfaringer og kan
konstatere, at arkivet har vokseværk.
Året begyndte med endnu en gang corona-nedlukning.
I den tid manglede vi vores frivillige og kunne virkelig
mærke, hvor tomt arkivet er uden dem. I 2021 har vi haft
beskedne 279 besøg. Det er 33% færre end 2020. Det
skyldes først og fremmest, at vi har haft lukket størstedelen
af første halvår og kun har kunnet holde åbent i 28 uger.
Vi håber nu på et 2022 uden nedlukninger og regner med,
at det vil løfte vores besøgstal i det nye år. De sidste to
års løbende corona-nedlukninger har også gjort det svært
at fastholde nogle af vores frivillige. Denne uheldige udvikling blev heldigvis vendt. I anden halvdel af 2021 fik
vi flere henvendelser, så vi ved årets udgang var tilbage
omkring 13 aktive frivillige.
Med mange nye frivillige benyttede vi chancen til at
indføre frivilligaftaler i 2021. Nu kan vores frivillige helt
tydeligt kan læse deres rettigheder og vi kunne indføre frivillig-fordele. Eksempelvis 20% rabat i museumsbutikken
på Sønderskov og 10% rabat på hele regningen i Restaurant Herregårdskælderen. Desuden har vi indført morgenbrød kl. 10 for de frivillige, som jo blandt andet kommer
for det sociale samvær. Det vil vi gerne underbygge.
I årets løb har er vi begyndt på at lade frivillige lave
den egentlige registrering i Arkibas. Indtil videre er det
kun nogle få, der er begyndt på det, men planen er, at vi
i 2022 sender flere afsted på Arkibas-kurser. På sigt er det
en stor del af løsningen på det registreringsefterslæb, som
arkivet forsat har.
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værk. Eksempelvis betyder det, at vi efterhånden har taget
alle ledige arbejdspladser i brug arkivet. Derfor har vi valgt
at lave nye åbningstider. I 2022 vil der være åbent mandag
og tirsdag kl. 9 til 16. Det betyder at vi nu har hele tirsdag
eftermiddag åben for nye frivillige.
Når vi ser fremad, venter der et spændende år. Foruden
at vi nu har skabt en mulighed for lidt flere frivillige og
kan foretage en større registrering i Arkibas, så regner vi
også med at udvide arkivets formidling i 2022. Blandt andet arbejder vi på nogle udstillinger og deltagelse i OpenBy-Night. Vi glæder os til at tage hul på 2022 og siger tak
til alle der var med i 2021.

Aastrup Sognearkiv
Borgergade 121, 6752 Glejbjerg
Åbningstid: Pt. efter aftale
Leder: Birthe Cramon, Ryttervænget 7, 6752 Glejbjerg
Telefon: 21656572
E-mail: aastrupsognearkiv@gmail.com
I 2021 deltog arkivet for andet år i træk i Børnekulturens Dag, hvor
vi lavede en historisk skattejagt for børn og barnlige sjæle. Arkivet fik
sendt 582 personer ud på jagt efter lokalhistorien i Vejen.

Digitalt er der også sket en del. Året startede med, at vi
omsider gik online på arkiv.dk med omkring 13.000 registreringer og 4.000 billeder. Det har gjort os mere synlige,
og det kan vi mærke på de mange henvendelser, vi får. Vi
når også mange flere brugere ved at være tilgængelige på
arkiv.dk. Det første år på siden har der været over 174.837
opslag i vores online materiale.
Arkivets store samling af ca. tre tons glaspladebilleder
fra Askov-fotograferne er også begyndt at blive digitaliseret. I løbet af de seneste 25 år har frivillig Henrik Laursen
gennemgået og nummereret dem. I år er vi så begyndt at
digitalisere dem med hjælp fra Michael Tornøe Skøtt, og
Christina T. Frøkjær har været i gang med at digitalisere
billederne, som løbende bliver gjort tilgængelige for offentligheden på arkiv.dk.
Vi er som sagt meget glade for at vi bliver flere på arkivet, men det giver også nogle udfordringer at have vokseBERETNINGER FRA DE LOKALHISTORISKE ARKIVER 2021

Vi har i Aastrup sognearkiv ligget lidt underdrejet i en
længere periode. Det har blandt andet skyldtes, at vi var
to ud af tre medarbejdere, som stadig havde fuldtidsjob
og derfor ikke så meget tid til at kunne yde den store arbejdsindsats i arkivet.
Nu er vi trådt ind i en ny æra, hvor vi ikke bare er blevet
begunstiget med endnu en medarbejder, men vi er også
alle blevet enten efterlønsmodtagere eller pensionister.
Det giver meget mere tid til arkivarbejdet og hermed en
større involvering og engagement i arbejdet.
Derfor har vi også haft to af arkivets medarbejdere på
kursus i brugen af Arkibas og nu er de i stand til, at hjælpe
os andre med at registrere arkivalier i Arkibas.
Vi er fortrøstningsfulde med hensyn til Aastrup sognearkivs fremtid og er begyndt at italesætte planer for
spændende ting, vi kunne byde på lokalt og i samarbejde
med evt. andre lokalforeninger. Vi tænker nemlig, at det
er vigtigt at vi bliver meget mere synlige i lokalsamfundet.
Vi modtager stadig henvendelser i arkivet – ofte i forhold til egen slægt – og vi modtager også arkivalier så som
billeder, regnskaber m.v.
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Forsidefoto:
Vorbasse Lokalhistoriske
Arkiv viser museumsfolk fra
det meste af landet rundt i
Fittinglejrens område.

