ihm

Wmmmm
Arets

prismodtager, lektor Bue Kaae, modtager ceresbrevet af Historisk Sam¬
funds formand, (foto: Yrsa Jørgensen).

H. K.

Kristensen-prisen

Prisoverrækkelse til lektor Bue

Ribe

Kaae, Esbjerg

by har i mange århundreder - fra vikingetiden og langt
i nyere tid - været en af de betydeligste byer i Danmark, og
omkring domkirken og andre kirkelige institutioner groede et
lærdomscenter op, som har været præget af en række store
personligheder. Der er derfor skabt og bevaret et særdeles
værdifuldt arkivmateriale i Ribe, og mange forskere har i ti¬
dens løb udnyttet dette materiale og givet det form i indholds¬
rige og efterspurgte værker.
op
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Også Bue Kaae har ladet sig inspirere af dette rige kilde¬
og i mere end 20 år har han flittigt og omhyggeligt
beskæftiget sig med især 1500- og 1600-årenes historie. Det
har givet sig udslag i artikler i årbogen Fra Ribe Amt, og i
1976 udgav Bue Kaae Biskop Peder Hegelunds almanakop¬
tegnelser i to vægtige bind og føjede dertil året efter yderligere
en biografi af Peder Hegelund. Disse arbejder er i sig selv en
præstation der aftvinger respekt, og de har da også overalt
materiale,

mødt anerkendelse.

Med sin nyeste bog »Kvindekår og kvindeskæbner i reformationsårhundredet« har Bue Kaae imidlertid anvendt sin

dybe fortrolighed med kildematerialet på en ny måde. Han
har taget et emne op der har været overset af forskere og har
med dyb indlevelse i en svunden tids kulturelle og sociale nor¬
mer evnet at give det en dimension og et indhold der gør emnet
vedkommende, nærgående og højaktuelt.
Bogen om Kvindekår er lokalhistorisk for så vidt som den
henter sit stof fra Ribe, men den rækker ved sit kulturhistori¬
ske emne langt ud over vor del af landet. Den forener faglig
dygtighed med god fortælleevne og begge tjener til at vise os
historien som beretning om mennesker i lyst og nød - og her
med sigte især på de svage i samfundet.
For denne præstation har bestyrelsen for Historisk Sam¬
fund for Ribe Amt tildelt Bue Kaae H. K. Kristensen-prisen
for 1981.
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H. K. Kristensen
77.

september 1895

Historisk Samfunds

-

24. juli 1981

æresmedlem, tidligere formand og

man¬

geårige redaktør, forhenværende førstelærer H. K. Kristensen
er død, og dermed er et
langt og virksomt liv i skolens, lokal¬
historiens og folkeoplysningens tjeneste afsluttet.
Hans Kristian Kristensen var født i Hostrup sogn, blev ud¬
dannet på Ribe seminarium og var derefter lærer i Frøstrup
og Lunde, det sidste sted som førstelærer 1926-62. Efter sin
afsked boede han i Varde hvor han fik et langt otium, flittig til
det sidste.
Allerede

tidligt fik H. K. Kristensen interesse for lokalhi¬
for arbejdet i Historisk Samfund. Han kom i dets
bestyrelse i 1931 og var formand i årene 1965-69, men det
største arbejde lagde han i samfundets årbog Fra Ribe Amt
hvis redaktør han var 1938-72, og først i 1978 forlod han
redaktionsudvalget. Foruden dette foreningsarbejde var han i
en årrække i
bestyrelsen for Varde museum, leder af Byhistorisk Arkiv i Varde, medlem af bestyrelsen for Jysk Selskab for
Sprog, Historie og Litteratur og kasserer i Dansk Historisk
Fællesforening. Uden for det historiske felt varetog han en
række tillidshverv i lærerforeningen og i lokale foreninger.
storie og

Det

er næsten

ikke til

at

forstå

at

han ved siden af alle disse

gøremål har kunnet skrive omkring 20 bøger og flere hun¬
drede artikler, først og fremmest i Fra Ribe Amt.
Lige så flittig han var som forfatter lige så seriøs var han
som
forsker. Hans bøger er sprængfyldte af oplysninger som
han omhyggeligt hentede hjem fra rigs- og landsarkiv, i mange
år var han Viborg-arkivets mest flittige gæst. Hans bøger om
Lunde og Ovtrup sogne, om Øster og Nørre Horne herred vil
derfor blive stående som de grundige oplysningsværker de er,
og i bøger som Gamle sydvestjyske fiskerlejer (1965) og Ho202
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H. K. Kristensen med sit
B.

festskrift på 80-årsdagen 77. september 1975. Foto

Kjær, Varde.
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vedgården Estrup (1968) føjede han betydningsfuld ny viden
vort billede af Vestjylland. Men mest kendt af de mange var
han som fortæller. Hvor mange foredrag han har holdt er der
ingen tal på, men tusinder har i årenes løb lyttet når han
fortalte om egnens herregårde, kirker eller gårde. Sådan var
han i sit es
når han med indsigtfuld viden, med dyb indle¬
velse og med vestjysk lune gjorde egnens historie til virkelig¬
hed for unge og gamle. Han mestrede den gamle fortælle¬
kunst, en degn var han i ordets bedste betydning.
For det lokalhistoriske arbejde i Ribe amt har H. K. Kri¬
stensen haft stor og varig betydning. Den forståelse for lokal¬
historie der findes her og den respekt Historisk Samfunds ar¬
bejde nyder i mange kredse skyldes ikke mindst hans indsats
i næsten et halvt århundrede. For bestyrelsen var hans viden
og hans gode vilje til at give den videre en umådelig hjælp, og
det er svært at forestille sig hvordan vi kunne have ført hans
arbejde videre uden hans råd og dåd. Da han i 1978 trak sig
helt ud af arbejdet fulgte han stadig arbejdet i redaktion og
bestyrelse, og både pr. brev og telefon kunne han kritisk
til

-

komme med

en

brummende kommentar hvis han fandt det

nødvendigt. Men først og fremmest var han den positive råd¬
giver og ved sin personlighed den store inspirator.
H. K. Kristensen mødte fortjent anerkendelse fra mange
sider og modtog ridderkorset og lokale æresbevisninger med
samme glæde og stolthed. Historisk Samfund udgav ved hans
80-års fødselsdag et festskrift til ham, og hans navn blev i
1978 knyttet til Samfundets lokalhistoriske ærespris.
H. K. Kristensen var en vellidt og højt respekteret lokalhi¬
storiker i vide kredse, forankret i solid bondetradition og

grundtvigsk livssyn, fast i sine meninger

men

altid »gladest

ved det milde«.

Eftertiden vil kunne læse hans

bøger, vi andre kan derud¬
glædes ved at have kendt ham, arbejdet sammen med
ham og følt berigelse ved hans væsen og personlighed.
I Historisk Samfund vil vi med taknemmelighed mindes

over

denne lokalhistoriens

nestor.

Verner Bruhn.
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der kan

01.2

Forfatterbibliografier
Verner: Bibliografi

Bruhn,
Niels

Thomsens

over
skribentvirksom¬

hed. Ildbuk & høvlspån. En bog om
Niels Thomsen. Esbjerg 1980, s.
102-103.

04.9. Festskrifter
Ildbuk &

Thomsen.

høvlspån. En bog om Niels
Red. Ulf Gudmundsen.

Esbjerg 1980. 104

s.

05.2 Tidsskrifter og

ill.

årbøger

Fra Ribe Amt. bd. XXI, 3 1980.
01.764

Lokalbibliografier

Anmeldelse af Register til Fra Ribe
Amt 1903-1977. HISTORIE. Jyske

Samlinger.
1980,

s.

Ny Række XIII, 3.

202.

Vilstrup, E. & årbogens redaktion:
Register til Fra Ribe Amt 19031977 med rettelsesark. Esbjerg 1979.
64

s.

Udgivet af Historisk Samfund for
Ribe Amt. 218

s.

ill.

Mark og Montre. Fra sydvestjyske
16. årgang 1980. Redigeret

museer.

af Aino Kann Rasmussen og
Busk Laursen. 96 s. ill.

Bodil

06.6 Museer

Laursen, Bodil Busk: Den antikvari¬
ske

Samling 1855-1980. Mark

og

02.91 Arkivvæsen

Montre 1980, s. 55-70.

Bondedagbøger - kilder til dagligli¬
historie, udgivet af Etnologisk
Forum 1980. 169 s. ill. Heri regi¬
strant for Vestjylland s. 109-121.

Rasmussen, Aino Kann: Museerne i
buk og høvlspån.
Thomsen. Esbjerg

over

Nørgaard, Gert Ravn: Fortegnelse
nogle af lærer Kristian Søren¬
sens historiske samlinger i Ribe amt

Ølgod Museum 1954-1979. Red. Sø¬
ren
Manøe Hansen. Tegninger:
Steen Andersen. Ølgod 1980. 35 s.

indtil 1869. Oksbøl 1980.

ill.

vets

ill.

Ribe Amt. Fortid-nutid-fremtid. Ild¬

En bog om Niels
1980, s. 12-22.
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26.6 Præstehistorie

Videbæk, Ole: Industriregistrering i

Kaae, Bue: Nogle præstebiografier
fra Brøndum-Vester Nebel sogne i

71-92 ill.

Ribe amt. Mark og

Montre 1980,

s.

det 18. århundrede. Fra Ribe Amt

1980,

s.

527-533.

33.86 Toldvæsen

Mulvad, Søren:. Warmingfamilien
Mandø 1841-1844. Fra Ribe Amt
1980, s. 574-583. ill.

og

Eliassen, P.:

Kongeåen eller den

grænse. Udgivet af Toldhisto¬
risk Selskab og Historisk Samfund
for Ribe amt. Esbjerg 1980. 360 s.

gamle
ill.

27.67 Kirkehistorie

Kristensen, H. K.: Fra Vester Nebel

En historisk

skildring

-

mættet

med

kirke. Fra Ribe Amt 1980, s. 499526. ill.

dramatik og spænding. Anmeldelse
af P. Eliassen: Kongeåen v/olfert.

Nielsen, Harald: Kirkestævne. Fra
Ribe Amt 1980, s. 558-560. ill.

oktober 1980

Dansk toldtidende, 28. årgang,
s. 424-431.

36.9
30.14

Stationsbysamfund

Clausen, Kim & Dragsbo, J. Peter

vestjyske stationsby.
Stationsbyen, rapport fra et seminar
om stationsbyens historie 1840-1940,
udgivet af Stationsbyen, projekt
under Statens humanistiske forsk¬

Århus

1980,

s.

Selskabelige foreninger

Svendsen, Preben Fog: Ribe Politi¬

la Cour: Den

ningsråd.

10,

138-147.

ill.

korps 1855-1980. Jubilæumsskrift
udgivet af Ribe politikorps 1980. 24
s.

ill.

37.141

Højskoler
Esbjerg Højskole 1910-1980. v/Jul.
Bomholt & al. Tegninger: Erling
Juhl. Esbjerg 1980. 59 s. ill.

32.5 Kvindens kulturhistorie

Kaae, Bue: Kvindekår og kvinde¬
skæbner i reformationsårhundredet,

belyst ved eksempler fra Ribe. Es¬
bjerg 1981. 207 s. ill.

37.18 Seminarier

PS

udviklinger udgivet af nuværende
tidligere medarbejdere ved Es¬
bjerg Seminarium. Redaktion Ver¬
ner Bruhn & al. Esbjerg 1980. 35 s.
og

ill.
33.1 Erhvervsforhold

Anderschouw & Thomsen

I/S 50 år

i Esbjerg. Esbjerg 1981. 48 s. ill. In¬
deholder skildring af Esbjergs er¬
hvervsforhold 1931-1981 v/Dorte
Haahr Carlsen.

37.5 Skolehistorie

Nørgaard, Ellen: Esbjerg skolevæsen
1905-1914. Fra Ribe Amt

Farbøl, Per Henrik: Årsagerne til
bygningen af Esbjerg havn 1868.
Historiespeciale 1979-1980 ved År¬

ster

hus Universitet.

1980. 60
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467-498. ill.

Refshøj, Chr.: En gammel skoleme¬
udg.

fortæller. Folk fortæller, nr. 6,

af
s.

Danmarks Folkeminder
ill. pris 25 kr. Chr. Refs-
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høj, f. 1904, er opvokset i VorbasseHejnsvig, hvor hans far var lærer
ved Fitting skole. Bogens første halv¬
del fortæller

om

barndommen i Vor¬

basse, og en stor del omhandler Vor¬
basse-markedet.

om

Ribe Amt

Iversen, Iver: Vestjyske Skildringer.
v/Hans Qvesel. Billedredaktion Kir¬
sten Agerbæk. Udgivet af Historisk
Samfund for Ribe Amt og Den al¬
mindelige danske lægeforening. Es¬
bjerg 1980. 68 s. ill.
Kristensen, H. K.: Nogle træk fra
Skast herred under Carl Gustav kri¬

39.5 Fester

Hansen, J. K.: Familiefester. Ribe
Amts

Museumspædagoger 1979. 52

gene.
622.

Fra Ribe Amt 1980,

delsmælkerivirksomheden i

1941.

land 1884-85.

40.71 Lokalhistorisk

forskning

Anonym: Niels Thomsens studie¬
kreds. Ildbuk & høvlspån. En bog
om Niels Thomsen. Esbjerg 1980, s.
O.:

sogne. Genudg. af
fund for Ribe Amt.

Vestjyl¬
Fotogr. optryk af to
artikler i »Foreningen af Jydske
Landboforeningers Delegeretmøder
1884-85«. Red. Claus Bjørn & Ver¬
ner Bruhn.
Esbjerg 1981. 57 s.
Ribe

Grindsted-Grene

(amtskommune) Registrering
vegetationsforholdene ved sø- og
moselokaliteter i Ribe Amt april
1980. Foreløbig rapport. Ribe Amts¬

Historisk Sam¬
Esbjerg 1980. 72

ningsplanlægning/Ribe

33-35.

Sommer,

s.

af

kommune 1980. 238

46.4 Lokalhistorie. Ribe Amt eller

dele deraf

ill.

(Fred¬

Amtskom¬

(amtskommune):

ningsplanlægning

planlægning/Ribe

Vandforsy¬
Ribe. (Sektor¬
Amtskommune)

1979.

Clausen, Kim & Dragsbo, J. Peter
la Cour: Den

vestjyske stationsby.
Stationsbyen, rapport fra et seminar
om stationsbyens historie 1840-1940,
udgivet af Stationsbyen, projekt
under Statens humanistiske forsk¬

Århus

s.

mune).
Ribe

ningsråd,

614-

Pedersen, M. C.: Beretning om An-

(fra »Mandø-posten«) Optryk af
artikler fra Mandøposten
1938s.

s.

1980,

s.

138-147.

Færdselsuheld/Ribe amtsråd, tek¬
forvaltning. (Sektorplanlæg¬
ning/Ribe Amtskommune). Ribe
nisk

1980.

Gudmundsen, Ulf: Ribe Amt

Ribe Amts

Landboforeningers jubi¬

læumsskrift 1905-1980. 75 år. Ribe
Amts Landboforeninger 1980. 109 s.
ill.

Thomsen, Niels: Strejftog på gamle

vestjyske agre. Ildbuk og høvlspån.
En bog om Niels Thomsen. Esbjerg
1980,

s.

66-72.

Vandindvinding.

Statistik.

amtsråd. Teknisk forvaltning.
amtskommune 1980.
-

Ribe
Ribe

en

region i Danmark. Fotografier: Poul
Anker Nielsen. Udgivet af Ribe

Videbæk, Ole: Industriregistrering i

Amtsråd. Ribe 1981. 63

71-92 ill.

s.

ill.

Ribe Amt. Mark og

Montre 1980,

s.
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46.4 Lokalhistorie.

Hesselager. Esbjerg 1981. 73

Enkelte lokaliteter

Bidrag på dansk, norsk

Esbjerg
Anderschouw & Thomsen

I/S 50 år

i

Esbjerg. Esbjerg 1981. 48 s. ill. In¬
skildring af Esbjergs er¬
hvervsforhold 1931-1981 v/Dorte

deholder

og

s. ill.
svensk.

Studiekredsen for »Fredning og Be¬
varing«. Fredning på Fanø/en rap¬
port fra »Studiekredsen for fredning
og bevaring«, ca. 1980. 14 blade ill.

Frølund, Jørgen: 0 forude. Esbjerg

Haahr Carlsen.

1975. 14

Dragsbo, J. Peter la Cour: Museets
kvarter. Ildbuk & høvlspån. En bog
om Niels Thomsen. Esbjerg 1980, s.
44-65 ill.

Farbøl, Per Henrik: Årsagerne til
bygningen af Esbjerg havn i 1868.
Historiespeciale 1979-1980 ved År¬
hus Universitet.

4 tavler.

Fitting
Refshøj, Chr.: En gammel skoleme¬
ster

Esbjerg Højskole 1910-1980 v/Jul.
Bomholt & al. Tegninger: Erling
Juhl. Esbjerg 1980. 59 s. ill.

s.

fortæller. »Folk fortæller«, nr. 6

udgivet af Danmarks Folkeminder
1980. 60 s. ill. pris 25 kr. Chr. Refs¬
høj, f. 1904, er opvokset i VorbasseHensvig, hvor hans far var lærer ved
Fitting skole. Bogens første halvdel
fortæller

om

barndommen

i Vor¬

basse, og en stor del omfatter Vor¬
basse-markedet.

GASA

Esbjerg og Kolding. 50 år i
gartnernes tjeneste 1929-1979. Es¬
bjerg-Kolding 1979. 86 s. ill.
Institut

for

Center-Planlægning.
Esbjerg 19761992. Udarbejdet for Esbjerg byråd.
Tegninger og opsætning: stadsarki¬
tekten i Esbjerg. Esbjerg 1980. 4 s.
Centerstrukturen

Nørgaard, Ellen: Esbjerg skolevæsen
1905-1914. Fra Ribe Amt 1980, s.
467-478 ill.

Provst, Karl-Bjarna: 25 års tilbage»klik« med Knud Rasmussen.

typografiske laug 1979. 158

Esbjerg
ill.

s.

Otto:

Grindsted-Grene

sogne, genudgivet af Historisk Sam¬
fund for Ribe Amt, Esbjerg 1980. 72
s.

Hansen,

billedbog I-II-III. Billed¬
Berg-Jensen. Fanø

tekster af Otto

1978-1980. 3-binds billedværk.

Digterhjemmet Bomholts hus. v/Ulf
Gudmundsen. Tegninger: Haakon

Hildebrandt:

Kim

En

landsbyslagter og hans værksted. Fra
Ribe Amt

1980,

s.

599-613 ill.

Hviding
Jensen, Stig: To sydvestjyske boplad¬
ser

fra ældre

Mark og

Fanø
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Henne

ill.

Bedstefars

Grindsted-Grene

germansk jernalder.
Montre 1980, s. 23-36, ill.

Jerne
Christiansen, Lauritz U.: Hr. Matu¬
rin til

Jerne: en historisk beretning
på vers. Varde 1980, 19 s. ill. Omsalgsvignet: Erling Juhl.
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Kjersing
Lauenborg, Michael: Kjersing II.

Madsen, Per Kristian: På sporet af

Mark og

ger.

Montre 1980,

s.

7-17 ill.

en

ripensisk middelalder-pottema¬
hikuin 6, Århus 1980, s. 189-

220, ill.
Mandø

Hansen, J. K.: Familiefester. Ribe
museumspædagoger 1979. 52
s. Optryk af artikler fra Mandø¬
posten 1938-1941.
Amts

Svendsen, Preben Fog: Ribe Politi¬
korps 1855-1980. Jubilæumsskrift

udgivet af Ribe politikorps 1980. 24
s.

ill.

Mulvad, Søren:

Wagner, Peter & Bencard, Mogens:
Drejet træ fra Ribes middelalder,

og

hikuin 6,

Warmingfamilien
Mandø 1841-1844. Fra Ribe Amt

1980,

s.

574-583. ill.

s.

163-188.

75-82.

Faber, Ole: En bronzealdergrav i
Oksbøl. Mark og
18-22. ill.

Montre 1980,

s.

Staushede

Andersen,

Vald.:

Beplantningssel-

skabet Staushede 1880-1980. Veerst
1980. 56 s. ill.

Ribe

Bencard, Mogens: Ribe, land, by,
rids af Ribes

udvikling. Teg¬
ninger: Aksel Sørensen, Ribe. Ribe
Amts Museumspædagoger 1980. 15
s.,

1980,

Vellev, Jens: En romansk olielampe
fra Ribe. hikuin 6, Århus 1980, s.

Oksbøl

hav:

Århus

et

ill.

Sønderho

Hinnerup, Inger: Restaurering af
høvlspån.
En bog om Niels Thomsen. Esbjerg

Sønderho kro. Ildbuk &

1980,

Kristensen, H. K.: En instrumentist
i aktion. Fra Ribe Amt 1980, s.
623-624.

Kaae, Bue: Kvindekår og kvinde¬
reformationsårhundredet,

skæbner i

belyst ved eksempler fra Ribe. Histo¬
risk Samfund for Ribe Amt. Esbjerg
1981. 207

s.

ill.

85-89 ill.

Søndergaard, Steffen M.: Nye huse i
Sønderho: vejledning. Fanø kom¬
mune

Koch, Hanne Dahlerup: En middel¬
alderlig bænk fra Ribe. hikuin 6, Arhus 1980, s. 45-58. ill.

s.

1980. 18 blade ill.

Tjæreborg
Kusk, Jens: »Æ Buendgoer« i Tjæ¬
reborg. En opmåling af en gammel
gård. Fra Ribe Amt 1980, s. 539552 ill.

Kusk, Jens: En gammel vej og dens

Laursen, Bodil Busk: Den antikvari¬

huse. Ildbuk & høvlspån. En bog om
Niels Thomsen. Esbjerg 1980, s.

ske

73-84.

Samling i Ribe 1855-1980,
Montre 1980, s. 55-70 ill.

Mark og

Madsen, Per Kristian: Christoffer
den førstes grav
Mark og Montre

i Ribe domkirke,
1980, s. 37-54, ill.

Madsen,

Marie

Reinholt:

Hvad

gravhøjen gemte! Ildbuk & høvlspån.
En bog om Niels Thomsen. Esbjerg
1980,

s.

36-43.
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ninger: Steen Andersen. Ølgod 1980.

Varde og omegn

Larsen, Evald: Set. Jacobi Kirke,
Varde. Foto: Per

Vestergaard An¬

dersen, Gunnar Skov. Varde 1980,
16

s.

ill.

s.

50.16

Miljøplanlægning
»Fredning og Be¬
varing«. Fredning på Fanø. En rap¬
port fra »Studiekredsen for fredning
og bevaring«. Fanø 1980. 14 blade,
Studiekredsen for

ill.

Varde i gaslygtens skær: byhistorisk
billedbog. Varde/Kbh. 1980. 64 s.
ill.

ill.

H.

Kristensen,

K.:

Strandinger

1763-1785 på kysten af VardeHjerting tolddistrikt. Fra Ribe Amt

1980,

35

s.

553-557.

Bartholdy, Jesper: Sedimenttrans¬
i Vards As estuarium. Geogr.

port

50.8

Undersøgelsesteknik

Kusk, Jens: »Æ Buendgoer« i Tjæ¬
reborg. En opmåling af en gammel
gård. Fra Ribe Amt 1980, s. 539552. ill.

Centralinstitut Københavns univer¬

sitet 1979. 83,
s. 82-83.

17 bl. ill. Referencer:

55.9

Ferskvandsforskning

Bartholdy, Jesper: Sedimenttrans¬
port i Varde ås estuarium. Geogr.
Centralinstitut Københavns Univer¬

Vester Nebel

sitet 1979. 83. 17 blade. ill. Referen¬

Kristensen, H. K.: Fra Vester Nebel
kirke. Fra Ribe Amt 1980, s. 499-

cer: s.

82-83.

526 ill.

57.13 Botanisk

Kaae, Bue: Nogle præstebiografier

Ribe

fra Brøndum-Vester Nebel sogne i
det 18. århundrede m.m. Fra Ribe
Amt

1980,

s.

527-538.

økologi

(amtskommune) Registrering
af vegetationsforholdene ved sø- og
moselokaliteter i Ribe Amt april
1980, foreløbig rapport. Ribe 1980.
238

s.

ill.

Vejen
Heuch, J. C.: Folk fortæller anekdo¬

originaler i Vejen. 111.: forfat¬
teren. Vejen 1973. 94 s. ill. Litt.
fortegn.: s. 94.
ter om

Vester

Starup

Nielsen, Harald: Kirkestævne. Fra
Ribe Amt 1980, s. 553-560.

62.15

Belysning

Kristensen, H. K.: Lysesiv som lam¬
pevæger.
93-95.

Mark

og

Montre 1980,

s.

Vellev, Jens: En romansk olielampe
fra Ribe. hikuin 6. Århus 1980, s.
75-82.

63.097 Landbohistorie

Ribe

Ølgod
Ølgod Museum 1954-1979. Redige¬
ret af Søren Manøe Hansen. Teg¬
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Amts

landboforeninger jubi¬

læumsskrift
1905-1980,/red. Aa.
Buchreitz Ribe Amts Landbofor¬

eninger 1980. 109

s.

ill.

Et

udvalg af historisk litteratur

om

Ribe Amt

Skovbrugshistorie
Beplantningssel-

68.06 Håndværkerstandens histo¬
rie

skabet Staushede 1880-1980. Veerst

Hovedorganisationen af Mesterfor¬
eninger i Byggefagene i Danmark.
Ribe Amts Mesterforening 8. kreds

63.409

Andersen, Vald.:
1980. 56

s.

ill.

63.509 Gartneriets historie

1905-1980. Ribe 1980. 51

s.

ill.

GASA

Esbjerg og Kolding 50 år i
tjeneste 1929-1979. Esbjerg-Kolding 1979. 86 s. ill.

68.5

63.7

hikuin 6.

gartnernes

Andelsmejerier

Drejerarbejde

Wagner, Peter & Bencard, Mogens:
Drejet træ fra Ribes middelalder,

Århus 1980,

s.

163-188. ill.

Pedersen, M. C.: Beretning om Andelsmælkerivirksomheden i Vestjyl¬
land 1884-85. Fotooptryk af to artik¬
ler i »Foreningen af Jydske Landbo¬

foreningers Delegertmøder 1884-85«
/v. Claus Bjørn & Verner Bruhn.
Esbjerg 1981. 57 s.

68.5 Møbelsnedkeri

Koch, Hanne Dahlerup: En middel¬
alderlig bænk fra Ribe. hikuin 6, Arhus 1980, s. 45-58. ill.

69.84

65.82 Færdsel

Færdselsuheld/ Ribe amtsråd, tek¬
forvaltning. Ribe (Sektorplan¬
lægning/Ribe Amtskommune).
nisk

1976ff.

65.98

Strandinger

Kristensen,

H.

Vandindvinding
statistik/Ribe

Vandindvinding:

K.:

Strandinger
på kysten af VardeHjerting tolddistrikt. Fra Ribe Amt
1763-1785

1980,

s.

66.85

Slagterhåndværk

amtsråd, teknisk forvaltning. Ribe
1978ff. Vandværker:

Brørup kom¬

1979, Esbjerg kommune 1979,
Fanø kommune 1979, Grindsted
kommune 1979, Helle kommune
1979, Holsted kommune 1979, Ribe
mune

kommune

1979, Vejen kommune
1979, Varde kommune 1979, Ølgod

kommune 1979.

553-557.
69.98

Hansen, Kim Hildebrandt: En
landsbyslagter og hans værksted. Fra
Ribe Amt 1980, s. 599-613. ill.
66.85 Fiskeindustri

Esbjerg
Fiskeeksportørforening.
Konsulentrapport nr. l/v Erling L.
Dyekjær. Esbjerg 1979, 55 blade. ill.
Esbjerg
Fiskeeksportørforening.
Konsulentrapport nr. 2/ v. L. Dyek¬
jær. Esbjerg 1980. 58 blade ill.

Råstofproduktion

og

-for¬

brug
Ribe

(amtskommune). Teknisk for¬
valtning. Råstofproduktion og for¬
brug 1977. Ribe amtsråd teknisk for¬
valtning 1980. 29 blade ill. (råstof¬
planlægning/Ribe Amtskommune).
71.02

Restaurering
Hinnerup, Inger: Restaurering af
Sønderho kro. Ildbuk & høvlspån.
En bog om Niels Thomsen. Esbjerg
1980,

s.

85-89.
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Et

udvalg af historisk litteratur

om

Ribe Amt

Bevaringsplaner
Søndergaard, Steffen M.: Nye huse i
Sønderho: vejledning. Fanø 1980. 18
71.64

blade. ill.

71.864 Kirker

78.06 Drengekor
Vesterhavsdrengene 1955-1980. 25
år. Redaktionsudvalg: Vesterhavsdrengenes forældreforening v/ Per
Busk og Ove Bruun Nielsen. Esbjerg
1980. 16 s. ill. (særnummer af Hjem
og skole, maj 1980).

Larsen, Evald: Set. Jacobi Kirke.
Varde. Foto: Per Vestergaard An¬
dersen. Gunnar Skov. Varde 1980.
16

s.

ill.

78.90

Spillemænd

Kristensen, H. K.: En instrumentist
i aktion. Fra Ribe Amt 1980, s.
623-624.

71.95

Bebyggelseshistorie

Dragsbo, J. Peter la Cour: Museets
kvarter. Ildbuk & høvlspån. En bog
om Niels Thomsen. Esbjerg 1980, s.
44-65. ill.

79.86 Motorsport
Jubilæumsskrift 1929-1979 for Es¬
bjerg Motor Sport. Red.: Carsten
Holst, Paul Christensen. Esbjerg
1979. 48

s.

ill.

Kusk, Jens: En gammel vej og dens
huse. Ildbuk &

Niels

høvlspån. En bog om
Esbjerg 1980, s.

Thomsen.

73-84.

71.9624
Institut

Centerplanlægning
for
Centerplanlægning.

Centerstrukturen
1992. Udarbejdet

Esbjerg 1976for Esbjerg byråd.
Tegninger og opsætning: stadsarki¬
tekten i Esbjerg. Esbjerg 1980. 213.
4

s.

72

ill.

Vittighedstegninger

PS udviklinger/ udgivet af nuvæ¬
rende og tidligere medarbejdere ved

Esbjerg seminarium. Redaktion Ver¬
ner Bruhn & al. Esbjerg 1980. 35 s.
ill.

75.74

Fotografler

Provst, Karl-Bjarna: 25 års tilbage»klik«.

Esbjerg Typografiske Laug.

1979. 158
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s.

ill.

80.6 Forfatterstøtte

Digterhjemmet Bomholts hus: et
nordisk forfattertilbud/ v. Ulf Gud¬
mundsen. Tegninger: Haakon Hes¬
selager. Esbjerg 1981. 73 s. ill. Bi¬
drag på dansk, norsk og svensk.
86.77

Jysk skønlitteratur

Jacobsen, J.: Tæjelownssjow: Øje¬
bliksbilleder i jydsk Mundart. Foto¬
grafisk genoptryk. Vejen 1980.
91.15 Forhistorisk

arkæologi

Faber, Ole: En bronzealdergrav i
Oksbøl. Mark og
18-22. ill.

Montre 1980,

s.

Jensen, Stig: To sydvestjyske boplad¬
ser fra ældre germansk jernalder.
Mark og Montre 1980, s. 23-36. ill.
Kjærum, Poul: Storstensgrave i Ribe
høvlspån. En bog om
Niels Thomsen. Esbjerg 1980, s.

Amt. Ildbuk &
23-32.

Et

udvalg af historisk litteratur

Lauenborg, Michael: Kjersing II.
Montre 1980, s. 7-17. ill.

Mark og

Madsen,

Marie

Reinholt:

Hvad

gravhøjen gemte! Ildbuk & høvlspån.
En bog om Niels Thomsen. Esbjerg

riske Samfund 1980. 110

schend

var

Ribe Amt

om

s.

ill. Her¬

stiftamtmand

1921-37 og amtmand i
51. Under besættelsen
1943 til 1945

i

Ribe

Vejle 1937var

han fra

departementschefsty¬

Thomsen, Niels: Strejftog på gamle
vestjyske agre. Ildbuk & høvlspån.

»forlængede arm« i forhold til
tyske besættelsesmagt i Jylland.
Bogen bringer træk fra Ribe amt
vedr. f.eks. befæstningen af vestky¬

En

sten.

1980,

s.

bog

36-43. ill.

om

Niels Thomsen. Esbjerg

1980,

s.

96.15

Middelalderarkæologi

66-72. ill.
99.4 Enkelte personer

Madsen, Per Kristian: Christoffer
den førstes grav
Mark og Montre

i Ribe domkirke.
1980, s. 37-54. ill.

Madsen, Per Kristian: På sporet af
en

ripensisk middelalder-pottema¬
6, Århus 1980, s. 189-

ger. hikuin
220. ill.

Kristensen, H. K.: Nogle træk fra
Skast herred under Carl Gustav kri¬

Fra Ribe Amt 1980,

s.

614-

Christiansen, Lauritz U.: Hr. Matu¬
rin til

Jerne: en historisk beretning
Varde 1980. 19 s. ill. Om¬
slagsvignet af Erling Juhl.
vers.

Nørgaard, Andreas: Livserindringer.
Fra Ribe Amt 1980.

s.

584-598.

Provst, Karl-Bjarna: 25 års tilbage»klik« med Knud Rasmussen.

Kaae, Bue: Kvindekår og kvinde¬
skæbner i reformationsårhundredet,
belyst ved eksempler fra Ribe. Histo¬
risk Samfund for Ribe Amt.
1981. 207 s. ill.

Digterhjemmet Bomholts hus et nor¬
forfattertilbud /v Ulf Gud¬
mundsen. Tegninger: Haakon Hes¬
selager. Esbjerg 1981. 73 s. ill. Bi¬
drag på dansk, norsk og svensk.
disk

på

96.2 Danmarkshistorie 1536-1660

gene.
622.

rets

den

Esbjerg

96.71 Besættelsestiden

Herschend, Peter: Fra min Silke¬
borgtid. Udgivet af Vejle amts histo¬

Esbjerg
Typografiske Laug 1979. 158 s. ill.
Provst, Karl-Bjarna: Altid god for en
historie. Ildbuk &
om

høvlspån. En bog
Esbjerg 1980, s.

Niels Thomsen.

96-101.

Thomsen,
Thomsen.

bog

om

1980,

s.

Ole:

Min

far,

Niels

Ildbuk &

høvlspån. En
Niels Thomsen. Esbjerg

91-95.
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Foreningens virksomhed
Beretning
I årets løb

er

der afholdt

følgende arrangementer:

Årsmødet 1980 blev holdt i det smukke kulturhus i Ølgod.
Troels Fink talte om Genforeningen 1920, og der var mere
I juni var der sommerudflugt til marsklandet
deltagelse af over 300 mennesker.

og

Professor, dr.phil.
end 150 tilhørere.

Husum, et arrangement med

I september holdtes den Historiske Søndag i Oksbølområdet, hvor godt 100
deltagere var i Bordrup plantage, i Al kirke og på det nye Blåvandshuk
egnsmuseum.

Den 13. november

var

der

efterårsmede i Læborg - først i kirken og dernæst
Lidegård om Hærvejen, sangtime
Denne aften blev optaget af Radio

i forsamlingshuset med foredrag af Mads
med Vejen Mandskor og de 160 deltagere.

Syd

og

sendt i januar.

Også i 1980 har der været afholdt kursus i gotisk skrift, i Ølgod og Billund,
ledet af Kr. Haahr assisteret af Busk Jensen og Manøe Hansen, og af Ingrid
Bruun.

Sammen med
den

amtets museer var

29/4-4/5,

vi

medarrangører af

en

rejse til England fra

og endelig var Historisk Samfund vært en
studenter fra en hollandsk historisk forening.

Efter ønske fra mange

dag for

en gruppe

medlemmer har vi organiseret en lokalhistorisk bytte¬
gamle årbøger. Der er mange der spørger efter de udsolgte år¬
vi har fået mulighed for nu at levere i hvert fald nogle medlemmer

central for

gange, og
ønskede årgange.
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Foreningens virksomhed
Følgende publikationer

er

udsendt:

Årbogen 1980 kom i slutningen af august og var på 220 sider. Den blev godt
modtaget af vore medlemmer, og Esbjerg kommune har brugt en af artiklerne
om Esbjerg skolevæsen - som nytårshilsen.
Sammen med Toldhistorisk Selskab stod vi som genudgiver af P. Eliasens
bog Kongeåen fra 1926, en udgivelse der har været stor interesse om.
I december udsendtes Iver Iversens: Vestjyske skildringer ved Hans Qvesel.
Disse meget velskrevne artikler blev udgivet i en virkelig smuk bog med fine,
samtidige illustrationer.
I marts 1981 udsendtes Bue Kaae's bog: Kvindekår og kvindeskæbner i
reformaiionsårhundret. Det er en kulturhistorisk meget væsentlig udgivelse,
og den har også fortjent modtaget støtte fra Statens humanistiske Forsknings¬
-

råd.
En særlig udgivelse skal nævnes til
Orion Film i Odense fået fremstillet

sidst: Historisk Samfund har gennem
kopi af filmen >Langs en gammel
grænset som blev optaget i 1947 på grundlag af Jørgen Bukdahls bog af
samme navn. Filmen er en vandring fra Kolding i øst til Ribe i vest langs
Kongeåen, og den rummer en række optagelser fra dette landskab som i dag
har

undergået så

store

en

forandringer.

Det lykkedes os i år at få gennemført planerne om at
indtalt på lydbånd til glæde for blinde og andre med

Fra Ribe Amt bliver
handicap der gør det
vanskeligt for dem at læse en bog. Indtalt er 1979 og 1980-årgangene, og der
er solgt en del til amtets biblioteker og der er stor efterspørgsel efter vore egne
udlånssæt fra blinde over hele landet. Det er en ret dyr sag at fremstille disse
lydbøger, men vi føler os forpligtet af interessen til at fortsætte dette arbejde,
der foregår rent praktisk på Esbjerg Lydavis.
Ribe amt skal i løbet af

1982/83 færdiggøre den /redningsplan,

som

alle

gået i

gang med. Historisk Samfund har sendt amtet en henvendelse
hvori vi peger på en række områder som det efter vor mening er værd at
amter er

inddrage i denne fredningsplan.
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Driftsregnskab 1980
INDTÆGTER:

Sparekasse- og girobeholdning 1. januar 1980
Kontingenter
Bogsalg
Udgående moms (indg. ved bogsalg)
Portogodtgørelse

75.155,70
67.400,00
58.016,25
15.359,90
8.014,45

Renter

6.484,90
14.000,00

Refusion vedr. Ribe Kloster

Deltagerbetaling v/ udflugter

og

møder

13.623,60

Tilskud:
Kulturministeriet
Kommuner

6.400,00
6.000,00
9.650,00

Pengeinstitutter

1.900,00

Ribe

amt

282.004,80

UDGIFTER:

Lønninger vedr. bogsalgsekspedition
Forsikringer, kontingent til S.L.F

10.071,00
2.878,00

m.v

Forfatterhonorar

3.950,00

Trykkeudgifter for årbogen »Fra Ribe Amt 1980«
Trykkeudgifter for publikationer, film m.v
Porto v/ udsendelser m.v
Brochurer, tryksager, emballage, telefon m.v
Møder og udflugter m.v
Kurser

12.579,58

15.625,31
20.559,68
2.807,00

m.v

Repræsentation, H.K. Kristensen-prisen
Bogkøb, bibliotek, tidsskrifter
Diverse udgifter, husleje m.v
Indgående moms (udg. ved køb)

64.825,49
71.638,40

m.v

2.692,00
5.864,45
2.111,66
21.628,00
237.230,57

Henlagt til udgivervirksomhed
Beholdning overført til 1981

40.000,00
4.774,23
282.004,80

216

Driftsregnskab
Status 31. december 1980
AKTIVER:

Brørup Sparekasse konto
Brørup Sparekasse konto
Brørup Sparekasse konto
Brørup Sparekasse konto
Postgirokonto 6043194

nr.

nr.
nr.

nr.

05-29295
02-16661
05-29287
00-10982

21.178,22
2.614,33
1.357,78
17.177,28
2.446,62

Sparekasse og girobeholdning
Legater: K. og T. Thomsens mindelegat (Mølhede)
Anslået værdi af boglager

44.774,23
12.700,00
3.000,00

Formue

60.474,23

Passiver

0,00

Brørup, den 31. december 1980
Johs. Godsk Hansen
Foranstående
gernes

regnskab er gennemgået
tilstedeværelse er konstateret.

og

fundet i bedste orden. Beholdnin¬

Ribe, den 2. februar 1981
Jens Kusk

Svend B. Troelsen

Specifikation af tilskud:
Billund kommune

400,00

Blåbjerg kommune

500,00

Blåvandshuk kommune

400,00

Bramming kommune
Brørup kommune
Esbjerg kommune

300,00
500,00
1.500,00

Fanø kommune

Holsted kommune
Ribe kommune
Varde kommune

400,00
500,00
450,00
700,00
1.200,00
500,00

Vejen kommune
Ølgod kommune

1.500,00
800,00

Pengeinstitutter:
Brørup Sparekasse
Bikuben, Ribe afdeling

1.500,00
400,00

Grindsted kommune
Helle kommune
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Nye medlemmer 1980-81

Ansager: Hans Bisgård, Jeppe Laugesen Hansen. Billum: Eigil Andreasen.
Billund: Ejler O. Eskildsen. Brørup: Asger Nielsen. Esbjerg: Else Andersen,
Lise og Tage Bjerre, Katarina Christensen, Bent Møller Gejl, Mary Johan¬
sen, E. Jæger, Peter Kildeby, Kaj Kongshøj Kristensen, Jørgen Krog, Else og
Jens Jørgen Lauridsen, Edith Madsen, Harry M. Nielsen, Dorthe Petersen,
Karen Marie Petersen. Fanø: Lilian Eriksen, Birthe Juul Madsen. Glams¬
bjerg: Hans Lauridsen. Glejbjerg: Olga Pedersen. Grindsted: Sven H. Adsersen, E. Brandt-Christensen, Karl Erik Lindberg, J. P. Madsen, Rudolf Niel¬
sen, Søren Prip, Jens Urskov. Gørding: Børge Fyhn, Ib Ibsen. Hemmet: C.
St. Asschenfeldt. Janderup: Tove Grau. Korsør: Mogens Haar. København
V.: Svend Pauli Pedersen.

Lintrup: Elly

og Chr. Madsen, Randi Ottosen. Nr. Nebel: Gustav Jensen,
Knud Mouritsen. Oksbøl: Jens Christensen. Padborg: Eli Søvsø Hansen.
Ribe: Kristen Danckert, V. Drasbek, Jens Grarup, Stig Jensen, Arngod Kjær

Larsen, Niels Nørgård, Sparekassen Sydjylland
Svendsen.
Risskov: Hans Friis. Tarm: Henrik

-

Ribe afd. v/ Preben Fog

Søborg. Tistrup: Thomas Jensen. Tjære¬
borg: Preben Gothold Jensen. Tåstrup: Ervind Johansen. Varde: Kirstine
Andersen, Liva Antonius, Ellen Blæsbjerg, Villy Eriksen, Maren Gregersen,
Kristian Gylling Håhr, Niels Ibsen, E. Klivager Jensen, K. Wessel Jensen,
Viktor Jessen, Gurli Kristensen, Vera Møller, Bodil Nielsen, Svenning Ole¬
sen, Henry Rasmussen. Vejen: Johanne Grum, Hans Aage Hedelund, Kaj
Holm, Rudi Lynggaard, Filip Ohrt, Helge Schelde.
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Beretninger fra amtets lokal¬
historiske arkiver

Billund kommune
Lokalhistoriske arkiver for

Billund kommune

Billund afdeling:
Billund Centret, 7190 Billund.
Aben hver tirsdag fra kl. 19-21,
Leder: Kristian

eller aftale med lederen.
Udbye, Mølleparken 112, 7190 Billund, tlf. (05) 33 82 68.

Af aktiviteter kan

nævnes at arkivet sammen med lokalhistorisk forening for
har arrangeret en udstilling i Billund Centret med et bredt udsnit
forskellige arkivalier. I samarbejde med Vorbasse afd. har arki¬
verne rettet henvendelser til kommunens foreninger, for at orientere om ar¬
kivernes arbejde, samt tilbyde en opbevaringsordning af afbrugte arkivalier.
Ligeledes er der arbejdet med båndoptagelser. Sammen med disse og direkte
henvendelser til og fra lokale beboere, har det bevirket at arkivet i 1980 har
modtaget 72 afleveringer, som vi endnu ikke er færdige med at registrere. I
forbindelse med en om- og tilbygning af centret i 1980 blev der åbnet mulig¬
hed for at arkivet fik egne lokaler. Vi takker Billund kommune og Ole Kirks
Fond for hjælp og støtte hertil. Efter indretning med reoler og inventar er
lokalerne taget i brug 1.2.81.

Grene sogn
af foto's og

Vorbasse afdeling:
Kirkegade 3, 6623 Vorbasse
Aben hver anden tirsdag aften eller efter aftale med lederen. Desuden er det
muligt at besøge arkivet i museets åbningstid.
Leder: Jørgen Møller, Dalgasvej 16, 6623 Vorbasse, tlf. (05) 33 35 54.
Efter et par »urolige« år er der nu blevet mere tid til det egentlige arkivar¬
bejde. Registrering både af den oprindelige bestand og nyindkommet mate¬
riale optager størsteparten af tiden.
I forbindelse med Vorbasse Markeds 250 års jubilæum sidste sommer op¬
tog en arbejdsgruppe en smalfilm. Denne er nu ved at være færdigredigeret.
Spilletid ca. 50 min.
Antal afleveringer: 50.
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Beretninger fra amtets lokalhistoriske arkiver
Blåvandshuk kommune
Blåvandshuk lokalhistoriske arkiv,

Kirkegade 3, 6840 Oksbøl, tlf. (05) 27 15 48.
tirsdag fra kl. 9-11 og efter aftale.
Leder: Frode Sørensen, Borrevej 5, Oksbøl, tlf. (05) 27 11 22.
Medarbejder: Børge Sneum, GI. Møllevej 7, Oksbøl
Gert Ravn Nørgård, Granvænget, Oksbøl.
Aben hver

Efter det første

færdige arbejdsår i arkivet nogle få ord om, hvad vi fik gjort:
flyttede den ret anselige samling, som i 5 år havde skøttet sig selv i et
tagkammer. Dernæst blev sagerne »udluftede« og sorterede over »det store
sold«. Siden fik vi registreret så meget, at vi ved, hvad der er og hvorledes vi
vil indrette os med det. Et synligt resultat af det, som vi overtog og modtog og
rørte ved i 1980 er 153 arkivæsker på hylderne og ca. 80 mapper med billeder
samt en udelt mængde på arkivets vægge. Der iblandt mange helt ukendte.
Hvad der imponerede os i 1980 var: En enkelt aflevering på 30 bind fra et
nedlagt mejeri og dets regnskab fra oprettelse i 1907 til nedlæggelse i 1968.
Dette særarkiv er ikke medregnet i førnævnte tal.
Hvad vi mangler at få gjort er den endelige finregistrering som kun er
påbegyndt og vil kræve mere tid end vi hidtil har rådet over. Alt skal gennem¬
gås endnu engang. En eftersøgning efter noget af det som gemmes i den
historiske sammenhæng er også ønskelig.
Hvad vi gerne vil takke for er: En opmuntrende pengegave fra den gamle
gensidige »Skads' m.fl. Herreders Løsørebrandforsikring's« fond, som er den
sidste foreningsdannelse af andelsart, vi kan opspore i vort arkiv.
Vor nære nabo, det nyindrettede og genindviede Egnsmuseum overlod os et
lokale, hvor vi kan udstille sager og billeder fra arkivet som det passer os. Og
husets brandsikre rum blev os overladt til opbevaring af de mest værdifulde
Vi

sager.
Museets ledelse og

personale har vi haft et lærerigt og fornøjeligt samar¬
bejde med. Ligeså andre arkivers folk, som har ydet råd og vejledning efter
ønske.

Bramming kommune
Bramming byhistoriske arkiv
(Nordre skole)
Ingen fast åbningstid
Leder: Olaf Bak, Sportsvej 7,
6740 Bramming, tlf. (05) 17 36 66
I løbet af året 1980
bestod af

en

modtog arkivet fra i alt 33 givere

eller flere effekter. I 1979 kom der gaver

der hver for sig
fra 23 givere.
gaver,

Arkivet deltog ikke i møder, udstillinger eller andre arrangementer, da
ingen af dets bestyrelsesmedlemmer har tilstrækkeligt med tid til at give sig af
med sådanne ting. Alle er frivillige.
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Derimod var der i årets løb en del henvendelser fra personer, der ønskede
oplyst et eller andet emne - formentlig op imod en snes henvendelser.
I januar blev arkivet for 3. gang inden for 2 år ramt af oversvømmelse - de
2 foregående i en kælder på plejehjemmet Solgården - og nu for 3. gang i en
kælder under Nordre skole, hvortil arkivet flyttede i 1979. Der skete hver
gang vandskader på arkivets indhold, dog heldigvis af begrænset omfang, så
kun enkelte effekter blev totalt ødelagt.
Arkivets bestyrelse håber nu meget stærkt på, at udsigten til at kunne få
gode, vand- og brandsikre lokaler, som man fra kommunal side, bl.a. borg¬
mesteren E. Lorentzen, har
ymtet noget om, må blive indfriet snart. Nemlig
den tidligere elværksbygning, Set. Peterstræde.

Darum

sognearkiv

Darum skole

Åbent efter aftale
Leder:

J. Hedegård Rasmussen, Alsædtægten 12,

Darum, 6740 Bramming, tlf. (05) 17 93 30.
I årets løb har arkivet

modtaget og registreret 32 afleveringer.
Bramming kommune er der stillet en stue i den tidligere pedelbolig på
Darum skole til rådighed. Stuen er blevet møbleret, og arkivets håndbogssam¬
ling, billedsamling samt kopier af kirkebøger o.l. er anbragt her.
I kælderen i samme bygning befinder sig det brandsikre rum, som har
været arkivets hjemsted siden 1966, og her opbevares stadig størsteparten af
arkivets samlinger. Et undervisningslokale, som ligger ved siden af arkivets
nye rum, vil kunne anvendes som læsestue, så man alt i alt har særdeles gode
lokaleforhold for såvel arkivmedarbejdere som publikum.
Økonomisk har 1980 også været et godt år. Foruden kommunale tilskud og
frivillige bidrag har arkivet modtaget 500 kr. fra Sparekassen Bikubens fond.
Darum Foderstofforening har til arkivet overdraget en pengesum, som i sin
tid blev indsamlet
i et forsøg på at bevare Darum mølle. Denne sum ud¬
gjorde ved overdragelsen 4.000 kr.
Af

-

Arkivet har i årets løb medvirket ved 7 lokalhistoriske arrangementer og

haft

besøg af 6 klasser el. grupper fra skoler. 32 henvendelser om lokalhisto¬
oplysninger er besvaret - nogle af disse har været af ret betydeligt om¬
fang. Den største samlede opgave har været arkivets medvirken ved udarbej¬
delsen af en Registrant over bevaringsværdige huse i Darum. Et ret omfat¬
tende værk, som er udgivet af Bramming kommune i tilknytning til en lokal¬
plan for området.
Som indledende fase til en kommende amtsdækkende registrering af de
folkelige bevægelsers historie er udarbejdet en registrant over foreninger i
Darum sogn 1880-1980. Vedrørende Darum sogn har der været holdt et par
møder med forskere, som er ved at gå i gang med kortlægning af bebyggelsen
i Ribe-området gennem tiderne. En videreførelse af disse to sidstnævnte pro¬
jekter ligger således for, som væsentlige opgaver for Darum Sognearkiv i det
riske

kommende år.
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Gørding Sognearkiv
Plejehjemmet Østergården, Nørremarken, 6690 Gørding
Leder: Nora Olesen, Sdr. Lourupvej 17,
6690 Gørding, tlf. (05) 17 82 50.
Arkivet har i 1980 indskrevet 29

har
Der

er

afleveringer, heraf nogle ret omfattende. Vi
i næste årsberetning.

en del mere stof, men dette vil fremkomme
lavet 2 båndoptagelser i det forløbne år.

modtaget

I foråret havde vi

en udstilling på Plejehjemmet kombineret med en sang
musikaften.
Sidst på sommeren en udstilling i Sparekassen Sydjylland, Gørding, en
billedudstilling i samarbejde med Historisk Samfund.
Der er i løbet af efteråret blevet lavet en billedserie fra byen med huse,
forretninger og personer. Ligeledes er der optaget en tonefilm fra vor smedie
i Gørding by, hvor vi ser fremstillingen af en hestesko.
I november havde vi for første gang åbent hus i vore nye lokaler, aftenen
var fint besøgt, ligeså det efterfølgende arrangement på Plejehjemmet med

og

sang, musik og oplæsning.
Vi har fra november 1980 startet med at holde åben 1 aften

om

måneden

i Arkivet.

Vester

Nykirke sognearkiv

Leder: Louise Hansen

Hovedvej Al 23, Endrup
Bramming tlf. (05) 19 10 37

6740

Vester

Nykirke sognearkiv er startet i efteråret 1978 og siden beretningen den
1980 er arkivet steget fra 54 grupper til 105 grupper og giverne er
steget fra 14 til 29 givere.
Foruden de egentlige arkivalier såsom skøder, aftægtskontrakter, slægtfor¬
tegnelse og lignende er der tilgået arkivet de originale papirer vedrørende
udnævnelsen af en dannebrogsmand og kammerråd, desuden mange fotogra¬
fier og billeder og 2 malerier og flere diplomer. Desuden kort over Vester
Nykirke og stort billede af Endrup kro og mølle.
Den 15. februar havde arkivet en udstilling på Endrup kro sammen med
Endrup Borgerforening. Det blev meget vellykket og godt besøgt lige fra åb¬
ningen til lukning. Arkivets forskellige effekter blev grundig gennemset.
De daglige besøg på arkivet omfatter de lokale beboere her i Vester Ny¬
13.

marts

kirke.

Brørup kommune
Historisk Arkiv for

Brørup

og

Omegn,

Biblioteket, Brørup
Fast

åbningstid: torsdag kl. 15-17, eller efter aftale

Leder: Holger Nielsen, Paxvej 45,
6650 Brørup, tlf. (05) 38 22 15.
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Arkivforeningen afholdt generalforsamling den 8. april. Formanden aflagde
beretning og omtalte herunder, at arkivet ved Sygeplejeforeningens ophør, har
modtaget dennes arkiv og kassebeholdning. Kassereren fremlagde regnskabet,
og såvel beretning som regnskab godkendtes. Forud for generalforsamlingen
holdt Svend Truelsen, V. Vedsted foredrag om slægtsforskning og gårdhisto¬
rie.
Den 8.

juli foretoges en udflugt til Ribe. Man mødtes på slotsbanken og her
cand. mag. Ingrid Nielsen en kort oversigt over de foretagne udgravnin¬
ger. Efter kaffebord på Weiss' Stue, talte Ingrid Nielsen meget inspirerende
gav

om

middelalderens Ribe.

Den 7.

september havde foreningen udflugt til

øen

Sild. Der

var ca.

50

deltagere,

og turen var vellykket og begunstiget af fint vejr. Rundturen på øen
lededes af den danske præst i Vesterland, pastor Petersen. Man besøgte lands¬

byen Keitum, hvor man så det frisiske hjemstavnsmuseum. Videre gennem
landsbyen Arksum til Morsum, og man havde der en gåtur til østkysten med
Morsum klev, der i geologisk henseende er meget interessant ved forsteningsførende, smukt lagdelte tertiære aflejringer.
På tilbageturen nord på, gjordes holdt ved et af øens højeste punkter med
vid udsigt over de smukke, stråtækte sommerboliger, der er så mange af på
øen. Under ud- og hjemturen orienterede Hans Jørgen Larsen.
Den 7. november afholdtes møde i Eskelund, hvor pastor K. Høgsbro
Østergaard talte og viste lysbilleder. Emnet var »Vor egn under mødet mellem
hedenskab og kristendom«. Det var en meget god aften.
Den 2. december kom vi »op i lyset«, idet vi flyttede arkivet fra det kælder¬
lokale, vi havde på skolen, til et lokale på det nye bibliotek.
Vi har i det år, der er gået, modtaget 65 afleveringer, og vi har nu, efter
flytningen, indført fast åbningstid. Vi håber at mange vil benytte sig af dette.

Esbjerg kommune
Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Teglværksgade 1 b, 6700 Esbjerg, tlf. (05) 13 12 23.
Åbningstid: mandag-fredag: 10-16, torsdag: 10-18.
Leder: Dorte Haahr Carlsen.
7. Aktiviteter
Arkivet har i 1980

registreret ialt 64 afleveringer og har desuden modtaget ca.
afleveringer.
I slutningen af 1980 indledte sognearkivet i V. Nebel sit arbejde ved Mor¬
ten Harborg, med godt resultat. En del foreningsarkiver og andet er afleveret.
I arkivets lokaler åbnedes i oktober udstillingen »Fotograf Kromann's
Fanø«, der dels præsenterede den store billedsamling, dels illustrerede hvilke
motiver, der kan findes i et stort professionelt fotografarkiv.
I september var arkivet arrangør af Ribe Amts Lokalhistoriske Arkivers
endagskursus i billedregistrering.
75
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Arkivlederen har holdt

foredrag eller vist film i 21 foreninger. Ved byfesten
Dage« vistes film fra Esbjerg ved 4 forestillinger. Der har været
holdt et møde med et udvalg, der arbejder med en sognehistorie for Skads
sogn, om tilrettelæggelsen af arbejdet. To hold fra Esbjerg Seminarium har
besøgt arkivet og herunder drøftet mulighederne for anvendelse af arkivet i
undervisningen.
»Havfriske

2. Andet
Arkivet har haft ialt 1403

besøgende i 1980, heri medregnet 11 besøg af

skoleklasser eller andre grupper.
Der er i 1980 besvaret ialt 244

forespørgsler.
deltog arkivlederen i et møde mellem repræsentanter for de lokal¬
historiske arkiver og det statslige arkivvæsen. Mødet blev holdt på Rigsarkivet
og var det første af sin art. Man drøftede bl.a. kopieringsproblemer, uddan¬
I februar

nelse

m.m.

Fanø kommune
Lokalhistorisk Arkiv for

Nordby Sogn

—

Fanø

Fanø

Museum, Skolevej, Nordby
Leder: Marius Sørensen, Hovedgaden 21

Nordby tlf. (05) 16 21 19.
I. Da der ikke

tidligere fra Nordby er afgivet oplysninger om modtagne eller
deponerede arkivalier oplyses herved hvad arkivet indeholder af registre¬
ret

materiale.

A. Skøder

-

fæstebreve
aftægtskontrakter - testamenter - pantebreve
auktionsforretninger - bevillinger - policer - deklarationer - udnævnel¬
-

-

matrikkelkort. Fra 1742 til 1905, 115 stk.
søfolk
skibsbygning m.v.: Bygge og købekon¬
trakter
synsforretninger - regnskaber - bill- og bygningsbreve - bodser

-

B. Vedrørende søfart

-

-

-

meribreve
handel på Island og Grønland - erindringer og biografier.
Fra 1759 til 1920, 37 stk.
C. Forskelligt historisk materiale: Nordby sogns hartkornskasses for¬
-

handlingsprotokol i 19 afskrevne hæfter fra 1743-1948. Vide og vedtægter
for Nordby sogn 1722-1748, 1788. Afskrift af »Liber Daticus Daticus
Fanoinsis«. Forordninger - placater - stævninger - licitationer - brandvæsensinstruks
44 stk.
II. Der

-

faaremærker

endnu ikke afholdt

-

forsk, skrivelser

m.v.

Fra 1740 til 1920.

udstillinger idet passende lokaleforhold savnes.
afhjulpet ved Fanø kommunes indretning af lokaler til
kulturelle formål. Pengegaven fra brandkassernes fond har givet mulighed
for anskaffelse af solide og velegnede arkivkasser til opbevaring af arkiva¬
er

Dette forventes

lierne.
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Grindsted kommune
Grindsted

egnshistoriske arkiv

Morsbølvej 16, 7200 Grindsted, tlf. (05) 32 09 00
Åbent: Læsestuen: mandag, onsdag og torsdag kl. 14-19.30, tirsdag
kl. 10-19.30, lørdag kl. 9-12.
Arkivet: mandag til fredag kl. 14-17 eller efter aftale.
Leder: Overbibliotekar Hans E. Eriksen,

og

fredag

tlf. (05) 32 06 04.

Arkivet har i 1980

samlingen

er

modtaget 1 arkiv og ca. 45 mindre afleveringer. Håndbogs¬
bl.a. suppleret med en samling slægtsregistre samt div. regi¬

stranter.

Arkivet har stået for

med
om

museets

udstillinger vedrørende egnens plantager m.v. (i forb.
udstilling: »Skov på heden i fortid og nutid«) samt en udstilling

Grindsted Andels-klædefabrik 1889-1958.

Der har i det forløbne år været et stort antal besøgende i arkivet i forbin¬
delse med rundvisning i det nye bibliotek. Læsestuen benyttes ret flittigt dag¬

lig af lokalhistorisk og slægtshistorisk interesserede ligesom der i årets løb i
arkivet er arbejdet med flere større lokalhistoriske arbejder. Sidst men ikke
mindst bruges arkivet meget af biblioteket i det daglige referencearbejde.
Arkivets foredrags- og kursusvirksomhed er delvis overtaget af Grindsted

slægts- og lokalhistoriske forening, der startede maj 1980. Dog
samarbejdes stadig med museet og folkeuniversitetet. Nævnes bør også et for
arkivet meget givende samarbejde med Grindsted fotoklub.
og omegns

Helle kommune

Agerbæk Lokalhistoriske Arkiv, Nygade 2, 6753 Agerbæk
Leder: Thorv. Klit,
6753

Parkvej 8
Agerbæk, tlf. (05) 19 63 92.

Til denne fremsendes

følgende: På foranledning af Agerbæk Borgerforening

startede arkivet i foråret 1980. Forskellige møder var blevet afholdt bl.a. med
R.A.L.'s formand hr. skoleinspektør J. Hedegård Rasmussen, som gav en
udmærket redegørelse for de forskellige
samt viste interessante lysbilleder.

arbejdsopgaver, der ville fremkomme

Opbygningen af arkivet påbegyndtes så småt i sommeren 1980, hvor man
også af kommunen, fik stillet lokale til rådighed ved biblioteket. Der lå noget
materiale, som var indleveret tidligere og foreløbig opbevaret på biblioteket.
Vi har også fra andre arkiver fået enkelte ting overdraget. En pæn samling
gamle fotos er blevet affotograferet, ca. 60 stk. Der er påbegyndt interview
med brug af lydbånd. Alt er endnu ikke registreret; men efter at man nu har
fået de nødvendige formularer, vil de respektive ting snart være i orden.
Af aktiviteter kan nævnes, at arkivet deltog i en udstilling i Helle Hallen
med nogle fotos og nogle fotostater visende ældre bygninger fra Agerbæk by.
Besøg: Vi har været ude »at lære« i Esbjerg, Gørding, Vejrup. Hjemme i
kommunen har Arre og Fåborg arkiver været os hjælpsomme.
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Ved den

årlige generalforsamling i efteråret havde deltagerne lejlighed til
Fåborg arkivets billedsamling, som var overført på dias. Fore¬
visningen var ved fru Nielsen og hr. Vald. Jørgensen.
at se en

del af

Fåborg Lokalhistorisk Forening
Leder: Ane Marie Nielsen,

Fåborgvej 18, tlf. (05) 19 50 59.

Åbningstid: efter aftale.

Fåborg Lokalhistoriske arkiv har i 1980 fået eget lokale, et Helle kommune
rådighed på biblioteket i Fåborg.
Der indkommer stadig gamle papirer og billeder, og foreningsprotokoller
har vi fået mange af i det forløbne år. Mest fra foreninger, der er stiftet fra

har stillet til

årene 1914-1920.
I

fælles udstilling i Helle Hallen med lokalhistorier fra Helle kom¬
ungdomsarbejde og idræt, navnlig om Fåborg ungdomsforenings
virke var vores bidrag.
I november fremvisning af vort nye lokale.
I biblioteket var fremlagt de ældste forhandlingsprotokoller fra 1885, om
Afholdsforeningens start, og om et vandingsanlæg ved Fåborg mølle samt fra
Fåborg mejeris start 1908 med en redegørelse af indholdet ved arkivlederen.
Derefter lysbilleder fra Fåborg og omegn.
Så er der enkelte kontakter af personer som er interesseret i en forening
eller personer, som har haft deres virke i Fåborg sogn, og enkelte skoleelever,
som
mangler stof til opgaver.
maj

en

mune, om

V.

Starup

sogns

lokalhistoriske arkiv

Starup sognebibliotek, 7200 Grindsted
Leder: Jens Skov, Vinkelvej 3, Starup, tlf. (05) 33 70 55.
I årets løb har vi fået

en

halv

snes

afleveringer. Nævnes skal: Mindetavle fra

1804, lykønskningsvers fra ? 1814, brudesang 1880.
Vi afholdt et møde i marts 1980 med 40 deltagere.
Arkivet er åbent sammen med sognebiblioteket (fælles

besøg for at
Øse

se

leder),

men

kun få

billeder eller kigge i gamle protokoller.

Sognearkiv

Vibevej 2, Nordenskov
Leder: Johannes Madsen, Solsortevej 8, Nordenskov, 6800 Varde.
Arkivet har skiftet leder, og

det

er

flyttet fra privat bopæl til bibliotekets

kælder, hvor tidligere sygekassen havde sit arkiv. Lokalet må betegnes som

god. Der er anskaffet arkivæsker (museumstjenesten), og arkivets bogpakker
er anbragt i disse.
Afleveringer. Der er i årets løb afleveret 5 bind, 97 stk. og 3 billeder. I
arkivet for avisudklip er indklæbet 91 avisudklip.
Faredrag. I forbindelse med årsmødet holdt museumsinspektør Ole Faber,
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Varde

foredrag om gammelt sølvtøj og disses mestre. Mange af del¬
havde på opfordring medbragt sølv- og guldting, hvis oprindelse og
alder Ole Faber redegjorde for.
Udstillinger. Arkivet deltog sammen med kommunens øvrige foreninger og
arkiver i kæmpeudstillingen »Fritid 80«. Arkiverne tog sig af emnerne for¬
samlingshuse og missionshuse.
Historisk udflugt. Under mottoet »Kend dit sogn og din egn« var arrangeret
en aftentur ad små (og ofte dårlige) veje rundt i Næsbjerg sogn, og lokale folk
museum

tagerne

fortalte

om

de enkelte lokaliteter.

Lokalhistorisk arkiv for

Arre

sogn

Årre, 6800 Varde.
Åbningstid: Efter aftale.
Toften 2,

Leder: Aksel Teglgård, Fyrrevænget
6800 Varde, tlf. (05) 19 22 36.

Årre

16

Arkivet har i

samarbejde med de øvrige arkiver i Helle kommune deltaget
Helle-Hallen i maj
PR-funktion; men
udbyttet står nok alligevel ikke i et rimeligt forhold til anstrengelserne.
I november måned holdt Lokalhistorisk forening, som er arkivets støttefor¬
ening, et offentligt møde - og i tilslutning hertil en mindre udstilling. Nogle
af de arkivmedarbejdere, som for tiden arbejder med Arre sogn historie, for¬
talte om et emne, som skal uddybes i bogen. Det var et velbesøgt møde, og
bestyrelsen fik indtryk af, at interessen for det lokalhistoriske arbejde blev
styrket. Arkivet har i 1980 haft 21 afleveringer, omfattende godt 100 arkiva¬
med en stand »Fritid i fortiden« på en fritidsudstilling i
måned. Disse store arrangementer har muligvis en vis

lier.
Økonomisk
telsen af

en

er

arkivet

gået styrket ud af året,
historie.

og

det har muliggjort opret¬

fond til Arre sogns

Holsted kommune
Lokalhistorisk arkiv for

Holsted kommune

Administrationsbygningen, Højmarksvej 2, 6670 Holsted, tlf. (05) 39 20 66.
Åbningstid: Onsdag kl. 16-17.30.
Leder: Chr.

Carstensen, tlf. (05) 39 22 59.

Arkivet har i 1980
at

en

registreret 155 afleveringer omfattende 716 akter således

der pr. 1/1 1981 er indsamlet 4.372 akter.
Der har i årets løb været en del foreningsjubilæer,
del

hvilket har givet arkivet

foreningsmateriale.

Den 29. februar havde arkivet, sammen med en række lokale foreninger i
Føvling, et arrangement der var vældig godt besøgt. Det er første gang at
arkivet deltager i et arrangement i Føvling by, men forsøget må siges at være
vellykket. Der blev fortalt om arkivets arbejde og træk fra Føvlings historie,
samt vist film og lysbilleder fra egnen.
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Man har

også i år fra arkivet givet

en

orientering for

en

skoleklasse

om

egnens historie.
Efter at arkivet har indført fast

åbningstid er besøgstallet og antallet af
skriftlige og telefoniske henvendelser steget. Der er ikke ført nogen statistik
over besøgstallet, men det skønnes at ligge på ca. 100.
Der skete i 1980 det, at sognearkivet for Aastrup sogn genopstod efter flere
års pause, selvom lokalhistorisk arkiv for Holsted kommune dækker hele
kommunen, må man dog i dette tilfælde se meget positiv på sognearkivets
genopståen, idet det i dette sogn kan gå særlig aktivt ind for bevarelse af
arkivalier. Ydermere er der et godt samarbejde de 2 arkiver imellem.

Ribe kommune

Jernved sognearkiv
Jernved Andelskasse, Jernvedlund, 6771 Gredstedbro.
Leder: Knud Primdal, Vestparken 10, Jernved, 6771 Gredstedbro, tlf. (05)
43 50 96.

Ingen faste åbningstider. Aftale
Arkivets samling er i årets
hvoraf en enkelt var meget
ret

om

besøg kan træffes med lederen.

løb vokset støt. Der er registreret 34 afleveringer,
omfattende. Der er afleveret en del billeder bl.a. 2

betydelige samlinger.

I efteråret brandsikrede vi

vort lokale, så godt vi kunne med brandhæm¬
maling, rockwool og gipsonitplader.
Vi har arrangeret udstillinger henholdsvis i Gredstedbro og Jernvedlund
samt i møbelfabrikken Trekantens kantine i forbindelse med borgerforenin¬
gens besøg på fabrikken.

mende

Historisk Arkiv i Seem sogn

Seem-Varming skole, 6760 Ribe
Leder: Søren

Mulvad, tlf. (05) 44 11 77.

Arkivet har i det forløbne år haft

mulighed for at sende en medarbejder en
til landsarkivet i Viborg, dels for at orientere sig om, hvilke kilder til
sognets historie, der findes der, og dels for at lade tage fotokopier af udvalgte
akter. Der indkom derved godt 200 ark i kopier, og en liste over en del
kildemateriale, samt henvisning til, hvorledes dette kan fremledes i landsar¬
kivet, dersom det skulle blive aktuelt. Af direkte afleveringer er der indkom¬
met 27 numre af varierende omfang, deraf et par længere billedserier. Da
arkivet kun dækker et enkelt kirkesogn, har der været mulighed for at drive
opsøgende virksomhed, hvilket har givet gode kontakter.
Arkivet har været medvirkende til udsmykning af sognets skoles festsal,
som anvendes som
forsamlingshus, med forstørrede kopier af lokale fotogra¬
uge

fier.

Endvidere

grammet
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aftalt endnu
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i skrivende stund ikke

hjemstavnsaften i marts 1981 hvortil pro¬
endelig fastlagt. Det viste sig sidste år at

er
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være en god ide at afholde en sådan aften. Arrangementet var udmærket godt
besøgt, og der har været god respons på det. Aftenen holdes i samarbejde med
sogneforeningen og Høm foredragsforening. Samme sogneforening har i øv¬
rigt vist arkivet den anerkendelse at udnævne et par æresmedlemmer, som har
arbejdet til gavn for det lokalhistoriske.
Der arbejdes med planer om en uges ophold ved Rigsarkivet i København
til sommer, samt om et besøg på Schackenborg godsarkiv, hvor en hel del

materiale

ventes at

kunne findes.

Varde kommune
Billum lokalhistoriske Arkiv
Billum skole

Leder: Gunhild

Jeppesen, Kirkebyvej 17, 6852 Billum, tlf. (05) 25 82 41.

Arkivet fik august

1980 overladt lokaler i Billum skole. Aktiviteterne har
indretning og efterfølges nu af en omfattende registrering af
arkivalierne. Arbejdsgruppen er på 4 personer, der samles hver torsdag aften.
Egentlige afleveringer har vi ikke haft mange af, vi har især eftersøgt
billeder, og har via affotograferinger udvidet beholdningen betydeligt.
centreret

Horne

sig

om

sognearkiv

Leder: Hans

Jensen, Engkanten 10, Horne, 6800 Varde, tlf. (05) 26 01 69.

Arkivet har fast

åbningstid den første fredag eftermiddag i hver måned. Der¬
modtaget ca. 25 afleveringer af
forskellig art foruden ca. 80 fotos.
De besøgendes antal kendes ikke nøjagtig, da arkivet har haft åbent en uge
i forbindelse med skolens forældredage, hvor der har været adgang for både
forældre og børn. Nogle besøg har vi også haft specielt for studium af kirkebogskopier.
Endelig må nævnes 3 ingeniørstuderendes fremtidsplan over Horne by.
Planerne (nærmest en eksamensopgave) er erhvervet af arkivet.
udover efter aftale. Arkivet har i årets løb

Janderup Lokalhistoriske Arkiv
Vesterled 46, 6851 Janderup
Leder: Gårdejer Svend Holm, Vesterled
6851 Janderup, tlf. (05) 25 80 12.

103,

Der har været 66 afleveringer. Forarbejde til 2. del af sognebogen + møder
desangående.
Hele samlingen gennemgået.
Kartoteket reorganiseret.
Besøg af enkeltpersoner, der ønskede div. oplysninger.
Identificering af konfirmandbilleder fra 1926-1962.
Vedrørende åbningstider kan vi meddele, at arkivet er åbent hver onsdag i
vinterhalvåret i tiden 20.-22.
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Varde

byhistoriske arkiv

Rådhuset, Torvet, 6800 Varde.
Leder: Rita Christensen, Pramstedvej 29,
6800 Varde, tlf. (05) 22 07 82.
Arkivet har i 1980

modtaget 92 afleveringer, herunder bl.a. 658 billeder

samt

dokumenter, protokoller m.m. En usædvanlig aflevering bestod af 135 ud¬

klipsbøger, hvori

en

ældre Varde-borger har samlet lokalt stof fra 1916 til

dato.

Ud

over en

lang række enkeltbesøg i arkivet har vi haft besøg af 4 forenin¬

ger samt 5 skoleklasser.
Der er i årets løb besvaret 22

skriftlige forespørgsler.

Arkivet har ikke i det forløbne år afholdt eller deltaget i udstillinger, men
vi har fået en del af vort billedmateriale publiceret, idet en vardenser, Jens
Peen i december 1980 udgav bogen »Varde i gaslygtens skær«. Bogen
billedbog, hvis billedstof helt overvejende er hentet i arkivet.

er en

Vejen kommune
Lokalhistorisk Arkiv for

Vejen kommune

Rådhuspassagen 8, 6600 Vejen, tlf. (05) 36 20 33, lokal 6.
Åbningstid: onsdage 15.30-17.30, og efter aftale.
Ledser: J. Wilh. Rasmussen, Markdannersvej 6, Andst, 6600 Vejen, tlf. (05)
58 80 46 (Andst skole) og (05) 58 80 52 (privat).
Afdelinger som sognearkiver i Andst, Askov-Malt, Bække og Gesten skoler.
Al post til Vejen-arkivet.
Aktiviteter: En del mindre

afleveringer, og en hel del billeder til låns til
affotografering. Udstillingen »Det gamle, forsvundne Vejen« sluttede midt i
februar. I marts var der hjemstavnsaften i Veerst med forudgående udbytterig
indsamling af billeder og arkivalier, langt størstedelen til lån og kopiering. I
december åbnede en udstilling med titlen »Huse i Vejen«, som var resultatet
af en studiegruppes arbejde med stationsbyens huse og »Bedre Byggeskik«s
indvirkning på byggeriet, hvor arkivet medvirkede. Samtidig havde arkivet sin
egen udstilling »Trafik og transport«, der viste fotos o.a. der i videste forstand
havde noget med disse to emner at gøre. I de 6 uger denne udstilling varede,
var den godt besøgt, og mange besøg i arkivet viste, at mange ved synet af de
gamle billeder o.a. kom i tanke om noget derhjemme, der måske havde inter¬
esse

for andre.

Da arkivet ikke har sit eget udstillingsområde,
stor imødekommenhed ladet os låne sit. Fra og med

velvilligst stillet
noget udstillet.

os en

Arkivet har leveret

har biblioteket altid med
februar 81 har biblioteket
fast »stadeplads« til rådighed, så vi hele tiden kan have
en

del

undervisningsmateriale til flere af skolerne i

kommunen, dels kort af forskellig alder, dels fotos og arkivalier som f.eks.

forlketællinger, skudsmålsbøger, uddrag af kirkebøger, fattiggårds-reglemen230
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skolekommissionsprotokoller, regnskaber fra handlende, håndværkere

ter,

og

landmænd, regninger, dagbøger fra landmænd og håndværkere o.lign., der
kan fortælle

om priser og løn, o.s.v.
Desuden har arkivet haft en hel del telefoniske og mange

skriftlige fore¬

spørgsler.

Ølgod kommune
Tistrup-Hodde Sognearkiv
Leder: Kristian

tlf.

Haahr, Storegade 54, Tistrup,
(05) 29 90 60.

Vi har i årets løb

modtaget arkivalier af forskellig art bl.a. et fæstebrev fra
nogle fotokopier fra Landsarkivet i Viborg.
Desuden har vi haft besøg af nogle skolebørn fra Tistrup, der skulle under¬
søge alderen på Bygningerne i Storegade. Når det er sket, får jeg overladt
1809

samt

resultatet.

Jeg har været med til at lede et kursus i gotisk skrift i kulturhuset i Ølgod.
var 19 deltagere.
I vinter har jeg også vist sognefilmen for en skoleklasse.

Der

Ølgod-Strellev arkiv
Kulturhuset, Vestergade 5, 6870 Ølgod
Leder: Niels Mikkelsen, tlf. (05) 24 50 11, (privat tlf. 24 41 40)

Åbningstid efter aftale
I det forløbne år er det lykkedes at få Ølgod storkommune dækket ind arkivmæssigt set, idet der er blevet etableret et arkiv i Ansager, der dækker Ansa¬
ger sogn. Såvel i Ansager som i Skovlund er der nedsat en gruppe mennesker,
der har påbegyndt indsamling af arkivalier og fotos m.m. om sognet.
I årets løb er der kommet en mængde fotos, arkivalier og en del protokoller.
Den største aflevering er fra Ansager Andelsslagteri fra hele perioden på 40
år, hvor det var selvstændigt slagteri.
På arkivet er der dannet en gruppe på 6 personer, der mødes jævnligt og
drøfter emner, registrerer samt tager interviews med ældre mennesker. En af
gruppen er i gang med registrering af gårde og ejendomme.
Der har været en stigning i besøg og brug af arkivet, således flere skoleklas¬
ser. Desuden har arkivet været brugt i forbindelse med Historisk Samfunds
kursus i gotisk skrift, der blev afholdt i Kulturhuset.
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