Et

udvalg af historisk litteratur om Ribe Amt

Fra Ribe Amt

bringer hvert år en liste over bøger og tidsskrif tartikler vedrørende Ribe Amts historie. Oversig¬
udarbejdet efter oplysninger fra Holsted Bibliotek, hvor bibliotekar Mette Schjødt- Pedersen har været
til uvurderlig hjælp, fra enkelte private, og fra museer, arkiver og lignende, der velvilligt har sendt deres udgi¬
velser til redaktionen. Her vil man fortsat være taknemlig for oplysninger, der kan bidrage til at gøre listen så
fuldstændig som mulig.
Til orientering skal anføres, at når der i litteraturlisten henvises til Egnsbogen 1998, så er det Grindsted-Bil¬
lundegnen, der dækkes. Når der henvises til Lokal-årbogen 1998 er det Bramming Kommune, der dækkes.
ten er

Fevrile, Lene Lund: Formidling

Historieformidling
Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt.

Esbjerg. 1998.
By, marsk og geest. Kulturhistorisk årbog for Ribe eg¬
nen. (Ribe Lokalarkiv
og Den Antikvariske Samling.
Liljebjerget 1998. 96 s. 111.).
Bvgningsarkæologiske studier 1997. København
1997.

på Den Antikvariske
Samling i Ribe. (Mark og Montre 1998 s. 115-120).
Mariager, Rasmus: Besættelsessamlingen under Grindsted-Vorbasse-Museum (Mark og Montre 1998 s. 105114).

Ploug, Marianne: I London, Paris

og Varde. Varer fra
P. Ibsens Terrakottafabrik, 1843-1955. (Mark og Mon¬
1998

Egnsbogen 1998 . Lokalhistorisk årbog for Grindsted,
Billund og Give. Grindsted 1998.
Folding Kirke. Jubilæumsskrift 1998.

tre

Fra Ribe Amt 1998. Historisk Samfund for Ribe Amt

Vorbasse.

1998. 170

s.

111.

Lokalårbogen 1998. Lokalhistorisk Forening for
Bramming Kommune 1998.
Mark og Montre. Årbog for Ribe Amts Museer 1998.
(Ribe Amts Museumsråd 1998. 141 s. 111.
Nationalmuseets Arbejdsmark 1998. Nationalmuseet

s.

91-100).

Ritzau, Marianne: De sorte diamanter. Historien

bag
på museet for Marked og Gøgl i
(Mark og Montre 1998 s. 101-104).

kulminemodellen

Svendsen, Susanne Liseivski: Tidens akkord. Velfærds¬
mødre i hjem og på fabrik 1950-82 (Sjæklen
1997 s. 63-82).
Villumsen, Holger: Heden: Europas atlantiske kultur¬

statens

landskab. Et

europæisk formidlingsprojekt. (Mark og

Montre 1998

s.

31-36)

.

1998.
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Stiftsbog 1998.

s.

Årbog for Ribe stift.

Ribe 1998.

Sjæklen 1996.

Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet,

Saltvandsakvariet i

Esbjerg. Esbjerg 1997, 155 s. 111.
Vestjyske fortællere 1998. Varde 1998. 138 s. 111.
Ølgod Museum 1997. Årbog for Ølgod museum. Øl¬
god 1997. 92 s. 111.
Museer/arkiver
Arkiver i Ribe Amt. En

vejviser. Redigeret af: Birgitte
Dieckmann Rasmus¬
sen. (Ribe Amts Lokalarkiver 1998).
Baselitz, Georg: Maleri og grafik. Red. William Gelius,
oversættelse Birgitta Adelheid Hansen. (Ribe Kunst¬

Herreborg Thomsen

museum

og Jørgen

1998).

Amt 1998

s.

479-503).

Festersen, Dorte: Karensminde og vestjysk landbrug

Grindstedegnen
s.

21-30).

1998

s.

54-56).

Mathiasen, Leif: Planlægning af et kommunevalg. (Lo¬

kalårbogen 1998

ca.

1600-1940. (Mark

og

Montre

på

s.

33-36).

Schmidt, Iben Fonnesberg: Ribe og striden mellem stift¬
amtmand og

magistrat under Store Nordiske Krig.
(By, marsk og geest 1998 s. 64-75).
Sonne, Hjalmar: Træk afliv og virke på stadsingeniø¬
rens kontor i Esbjerg 1942-1988. (Fra Ribe Amt 1998

s.

407-416).

Almueliv

Bundgaard, A'ra/ian.Julemørkets løndom. (Lokalår¬

bogen 1998

Beretninger fra Ribe Amts Lokalarkiver. (Fra Ribe

1998

Administrationshistorie

Køftpen, Poul: Rådhuset i Grindsted-25 år. (Egnsbogen

111.

s.

52-56).

Husted, Vagn: Et par markedshistorier. (Lokalårbogen
1998 s. 104-109).
Kallenbach, H. A.: Forelsket i Paris. (Vestjyske fortælle¬
re 1998 s.123-128).
Knudsen, Kaj: En brudekistes vandring. (Ølgod Mu¬
seum 1997 s. 44-48).
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Krogh, Aksel: Studeprangerens skillemønter. (Vestjyske

Bak, Olaf: Beskyttelsesrum i Bramming-baghave. (Be-

fortællere 1998

sættelsestidshistorier fra Ribe Amt 1998

91-100).

Petersen, Palle: Sønderhoninger og københoninger.

s. 49).
Berteken, Axel: Arrestant hos Gestapo. (Besættelses-

Krønike

tidshistorier fra Ribe Amt 1998

om

s.

Fonden

Montre 1998

s.

gamle Sønderho. (Mark

og

121-135).

Andelsvirksomheder

1998

lev.

I hilst,

(Ølgod Museum 1997

s.

25-31).

Arbejdsmiljø
Hansen, Henrik L.: Arbejdsmiljøet i handelsflåden.

(Sjæklen 1997 s. 83-92).
Sonne, Hjalmar: Træk af liv og virke
s.

kontor i

56-57).

Broeng, Jens: Tyskerne kommer. (Vestjyske fortællere

Rasmussen, Arne: Andelsmejeriet Amstelborg i Strel-

rens

s.

Brandt-Christensen, Erik: Grindsted under besættelsen.
(Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt 1998 s. 60-62).

på stadsingeniø¬
Esbjerg 1942-1988. (Fra Ribe Amt 1998

407-416).

Arkitektur

Engqvist, Hans Henrik: Ribe bindingsværk. (Bygningsarkæologiske studier 1997 s. 7-22).
Søndergaard, Steffen M.: Lustrupholm-historie og re¬
staurering. (By, marsk og geest 1998 s. 76-81).

13-22).
Ester Tange: Tyske flygtninge i Gørding i 1945.

s.

(Lokalårbogen 1998 s. 110-111).
Ipsen, L. G.: Mindelunden ved Husbjerg. (Besættelses¬
tidshistorier fra Ribe Amt 1998 s. 71-72).
Jensen, Hans: Flystyrt i Horne Kær 1944. (Besættelses¬
tidshistorier fra Ribe Amt 1998

s.

41-42).

Jensen, Johannes A.: Ukendt soldats grav flyttet. (Besæt¬
telsestidshistorier fra Ribe Amt 1998 s. 73).
Kristiansen, Evald: Det fortsatte modstandsarbejde.
(Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt 1998 s. 58-59).
Lauridsen, Johannes: Flystyrt i Hostrup. (Besættelses¬
tidshistorier fra Ribe Amt 1998

s.

36-37).

Lind, Jørgen: Fanøs befrielse 1945. (Besættelsestidshi¬
storier fra Ribe Amt 1998

Arkæologi

s. 67-68).
Mariager, Rasmus: Besættelsessamlingen under Grind¬
sted og Vorbasse Museer (Mark og Montre 1998

Feveile, Claus og Hans Skov: Arkæologiske undersø¬

s.105-114).

gelser i Peder Dovns Slippe, Vægtergade og på von
Støckens Plads. (By, marsk og geest 1998 s. 41-49).

Mulvad, Søren: Seem sogn under besættelsen. (Besæt¬

Feveile, Claus, Stig Jensen og Kaare Lund Rasmussen: Pro¬

Nielsen, Henning: En flygtning. (Besættelsestidshistori¬

duktion af drejet

keramik i Ribeområdet i sen yngre
germansk jernalder. (Kuml 1998 s. 143-159).
Frandsen, Lene B.: På jagt efter fiskerlejet Sønderside.
(Mark og Montre 1998 s. 61-68).

er

Mechthild, Schulze-Dörrlamm: En frankisk korsfibel fra

et

9. århundrede i Ribe

1998

(By, marsk

og geest

1998

s.

22-

28).
Nielsen, Karm Høilund: En gravplads fra Okholm. (By,
marsk og geest 1998 s. 7-20).
Nørbach, Lars: Snorup: En studie i relationen mellem

bebyggelser ogjernudvindingsovne i yngre romersk
og ældre germansk jernalder (ca. 200 til ca. 600 e.
Kr.) (Ølgod Museum 1997 s. 55-62).
Skov, Hans: Kloakarkæologi i Grønnegade og Korsbrødregade. (By, marsk og geest 1998 s. 41-49).
Ørtved, Dorte: Kirken i Statsfængslet ved Sdr. Omme.
(Egnsbogen 1998 s. 3-9).
Besættelsestiden

Andersen, Mogens: Vagtværnet i Holsted by. (Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt 1998 s. 50-55).

telsestidshistorier fra Ribe Amt 1998
fra Ribe Amt 1998

20-23).

47-48).

Nielsen, Henning: Et brev fra krigstiden. (Besættelses¬
tidshistorier fra Ribe Amt 1998 s. 63-64).
Pedersen, Børge: Lindknud og besættelsestiden-set med
barns

øjne (Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt

43-46).
Pedersen, Henry: 50 år med Hitler i skunken. (Besæt¬
s.

telsestidshistorier fra Ribe Amt 1998 s. 42).
Pedersen, Olga:Julegaven. (Besættelsestidshistorier fra

Ribe Amt 1998

s.

74-75).

Pedersen, O/gvr Jødejagten. (Besættelsestidshistorier
fra Ribe Amt 1998 s. 35.).
Pedersen, Olga: Krigens børn. (Besættelsestidshistorier
fra Ribe Amt 1998

s.

76-79).

Rasmussen, Jørgen Dieckmann: Radiogrammofonen blev

aldrig afleveret. (Besættelsestidshistorier fra Ribe
Amt 1998

s.

65-66).

Rasmussen, Jørgen Dieckmann: Russiske krigsfanger.
(Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt 1998 s. 70).
Rasmussen, Jørgen Dieckmann: Æresport jævnet med

jorden. (Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt 1998
68-69).
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Schantz, Viggo: Træ af modstandsbevægelsens arbejde
i Varde. (Besættelsestidshistorier 1998 s. 26-34).
Schantz, Viggo: Vagtværnet i Varde. (Vestjyske fortælle¬
re

1998

s.

101-110).

Scherfig, Gerda: Træk aflivet ijanderup i besættelsesti¬
den.

(Besættelsestidshistorier fra Ribe amt 1998

s.

9-

19).
Simonsen, Preben: Skoledage under besættelsen. (Vest¬
jyske fortællere 1998 s. 27-32).
Spangsberg-Christensen, Gerda: Årene 1942-45. (Besæt¬
telsestidshistorier fra Ribe Amt 1998

s.

24-25).

Vejrup, Kristian: En drengefødselsdag man husker.
(Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt 1998

s.

25).

Vejrup, Kristian: En fisketur. (Besættelsestidshistorier
fra Ribe Amt 1998

s.

38).

Vejrup, Kristian: Indkvartering. (Besættelsestidshistori¬
er

fra Ribe Amt 1998

s.

39-40)

By-, sogne-og egnshistorie
Benthien, Susanne: Dronning Dagmar-statuen på Ribe

Jensen, Torben: Glansbilleder fra et havregrynskvarter.
(Byhistorisk Arkiv Esbjerg 1998).
Jessen, Peter:Jens Christian »posts« barnebarn. Er¬
hardt Jacobsens usædvanlige liv begyndte på Vejlevej
i Billund. (Egnsbogen 1998 s. 30-34).
Jørgensen, Jørgen Peter: Conrad Wedels gård bliver til
gæstgivergården Sorgenfri. (Fra Ribe Amt 1998 s.
362-374).

Junk, Niels E.: Vong fra året 1900
årbogen 1998 s. 75 -79).

og

til i dag. (Lokal¬

Kallenbach, H. A: Forelsket i Paris. (Vestjyske fortælle¬
re 1998 s. 123-128).
Knudsen, Hans Sigfred: Der var garderdiciplin på Kil¬

degaard. (Vestjyske fortællere 1998 s. 69-81).
Krogh, Aksel: Studeprangerens skillemønter. (Vestjyske
fortællere 1998

s.

91-100).

1998 s. 54-56).
Manøe, Søren: Våben fra den jyske slavekrig (Ølgod
Museum 1997 s. 49-54).
Mikkelsen, Hans og Søren Mulvad: Lidt om Obbekjær

Sogn og Vesterenge (Fra Ribe Amt 1998 s. 375-378).
Nørgaard, Gert Ravn: Vardesyssels årbog (Oksbøl
1999).

1998 s. 82-92).
Benthien, Susanne: Breve hjem. Ribe-kaptajnen J. F.
Møllers breve til familien 1847-62. (Sjæklen 1997 s.

Poulsen, Niels Chr.: Min

19-40).
Bertelsen, Søren: Min Esbjergtid (Byhistorisk Arkiv, Es¬

amtmand og

(By, marsk

Ribe Amt

Køppen, Poul: Rådhuset i Grindsted-25 år. (Egnsbogen

.

Bogtrykkeri
Dal, Erik: Liljebjerget, Anders Sørensen Vedels bog¬
trykkeri 1591-92. (By, marsk og geest 1998 s. 51-63).

Slotsbanke

udvalg af historisk litteratur om

og geest

Museum 1997

drengetid i Hejbøl. (Ølgod

s.10-17).

Schmidt, Iben Fonnesberg: Ribe og striden mellem stift¬

bjerg 1998).

magistrat under Store Nordiske Krig.
(By, marsk og geest 1998 s. 64-75).
Schmidt, Ingrid og Kaj: Billund Centret 1973-1998. (Bil¬

Bruhn, Verner og Poul Holm:

lund 1998).

1998.

Schmidt, Kaj: Årets begivenheder i korte træk. (Egns¬
bogen 1998 s. 57-64).
Søndergaard, Steffen M.: Lustrupholm-historie og re¬
staurering. (By, marsk og geest 1998 s. 76- 81).
Sørensen, Jens Rønn: Landsognets fremtid. (Folding
menighedsråd 1998 s. 42-47).

339-361).
Feveile, Claus, Stig Jensen og Kaare Lund Rasmussen: Pro¬

Digte

duktion af drejet

hans fødselsdaw

Esbjergs Historie 1918Havneby og storkommune (Esbjerg 1998).
Clausen, Laura Tolnov: Sommergæster i Nymindegab.
(Mark og Montre 1998 s. 37-60).
Dal, Erik: Liljebjerget, Anders Sørensen Vedels bog¬
trykkeri 1591-92. (By, marsk og geest 1998 s. 51-63).
Eriksen, Hans Erik: Dalgas og Grindsteds første eng¬
vandingskanaler 1868-1869 (Fra Ribe Amt 1998 s.

keramik i Ribeområdet i sen
germansk jernalder (Kuml 1998 s. 143-159).

yngre

Klemmensen, Erik: Te

»æ gammel degn« fra æ præst o
(Vestjyske fortællere 1998 s. 46-47).
Klemmensen, Erik: Konfirmationssønde (Vestjyske for¬

Hansen, Teodor: Historier fra Mandø. Om Knud Skip¬

tællere 1998

per, evertsejlads og
1997 s. 41-62).

Erindringer

s.

33-34).

oplevelser i Vadehavet. (Sjæklen

Husted, Vagn M.: Bramming Hovedgaard, Endrupholm, Kjærgaard (Eget forlag 1996).
Hvilved, Jørgen: Birketing i Hunderup. (Lokalårbogen
1998 s. 80-81).

Bertelsen, Søren: Min Esbjergtid. (Byhistorisk Arkiv, Es¬
bjerg 1998).
Bjerg, Peder L.: 50 år efter. (Vestjyske fortællere 1998 s.

35-41).
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Broeng, Jens: Tyskerne kommer. (Vestjyske fortællere
1998

s.

13-22).

Carlsen, Agnes: En livshistorie. (Vestjyske fortællere
1998 s. 111-113).
Carstensen, Betty: En borgmesters tilbageblik (Vestjy¬
ske fortællere 1998 s. 83-90).

Dragsted, Helga: Med sygeplejen rundt i verden. (Byhistorisk Arkiv, Esbjerg 1998).
Eriksen, Hans-Jørgen: Fra turistchef til korresponderen¬
de reder. (Vestjyske fortællere 1998 s. 115-121).
Frank, Anders: En jægers erindringer. Lokalårbogen
1998

s.

(Fra Ribe Amt 1998 s. 451-456.).
Hansen, Teodor: Historier fra Mandø. Om Knud Skip¬
per, evertsejlads og
1997 s. 41-62).

oplevelser i Vadehavet. (Sjæklen

Jensen, Ernst: Kodreng i Hunderup i 1940'erne. (Fra
Ribe Amt 1998

s.

397-406).

Jensen, Torben: Glansbilleder fra et havregrynskvarter.
(Byhistorisk Arkiv Esbjerg 1998).
Jessen, Peter:Christian »Posts« barnebarn. Er¬
hardt Jacobsens usædvanlige liv begyndte på Vejlevej
i Billund. (Egnsbogen 1998 s. 10 -34).
Knudsen, Sigfred: Billum-Ho øver æ fyver-på skøjter
(Vestjyske fortællere 1998 s. 66-68).
Køppen, Poul: Rådhuset i Grindsted-25 år. (Egnsbogen
1998 s. 54-56).
Poulsen, Niels Chr.: Min drengetid i Hejbøl. (Ølgod
s.

10-17).

Schmidt, Kaj: Årets begivenheder i korte træk. (Egns¬

bogen 1998 s. 57 -64).
Simonsen, Preben: Den store badedag. (Vestjyske for¬
tællere 1998

s. 9-12).
Simonsen, Preben: Skoledage under besættelsen. (Vest¬

jyske fortællere 1998 s. 27-32).
Sonne, Hjalmar: Træk af liv og virke på stadsingeniø¬
rens kontor i
Esbjerg 1942-1988. (Fra Ribe Amt 1998
s.

407-416).

Ryi'ig, Jørgen: En togførers erindringer. En beretning
fra Esbjerg i årene 1935-1997. (Esbjerg AOF 1998).

Fiskeri

ogjagt

Frank, Anders: En jægers erindringer. (Lokalårbogen
1998 s. 39-42).
Holm, Poul: Kulturarv og fiskeripolitik. (Sjæklen 1997
s. 93-104).
Holm, Poul: Sønderside. Fiskerleje og handelsplads.
(Mark og Montre 1998 s. 69-80).
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Nielsen, Niels Barslund: Fra min logbog. (Hjerting
1998).

Foreningsliv
Bertelsen, Else Holme: Et liv i håndbold. (Egnsbogen
1998 s. 13-19).
Christensen, Leif: 100 års jubilæum 1898-1998. AskovMalt

39-42).

Gregersen, Gunnar: Livet i »Søndertoft« omkring 1930.

Museum 1997

Jensen, Torbjørn: En fortælling om en jagtforening.
(Lokalårbogen 1998 s. 82-89).
Frandsen, Lene B.: På jagt efter Fiskerlejet Sønderside.
(Mark og Montre 1998 s. 61-68).

Ungdoms- og Idrætsforening. (Askov-Malt U&I

1998).

Jensen, Torbjørn: En fortælling om en jagtforening.
(Lokalårbogen 1998 s. 82 -89).
Knudtzen, Grete: Ålbæk Idrætsforening 1898-1998 .
(Ålbæk Idrætsforening 1998).
Kristensen, K. E.: EFG i 100 år 1898-1998 (Eget forlag
1998).
Nørlund, Svend: Billund Y's Men's Club.
1998

(Egnsbogen

20-22).
Riis, Mc.: Arbejde adler. (Ølgod Museum 1997 s. 4043).
s.

Forskning
Festersen, Dorte: Karensminde og vestjysk landbrug

Grindstedegnen
1998

s.

ca.

på

1600-1940. (Mark og Montre

21-30).

Guldberg, Atøte. Jvdepotteproduktion i Tistrup. (Mark
og Montre 1998 7-20).
Holm, Poul: Sønderside. Fiskerleje og handelsplads.
(Mark og Montre 1998 s. 69-80).
Schaiffel-Nielsen, N. M.: Lægen, der sætter mennesket i
centrum. (Egnsbogen 1998 s. 38-44).
Slyngborg, Mette og Ingrid Stoumann: Kulturhistorien i
planlægningen. Et pilotprojekt fra en vestjysk syns¬
vinkel. (Mark og Montre 1998 s. 81-90)
Villumsen, Holger: Heden: Europas atlantiske kultur¬
landskab. (Mark og Montre 1998 s. 31-36).
.

Gårdhistorie

Bargisen, Karl Møller: Claus og hans sønner i Agersnap
(Ølgod Museum 1997 s. 32-39).
Festersen, Dorte: Karensminde og vestjysk landbrug på
Grindstedegnen ca. 1600 til 1940. (Mark og Montre
1998 s. 21-30).
Husted, Vagn M.: Bramming Hovedgaard, Endrupholm, Kjærgaard. (Eget forlag 1996).
Knudsen, Hans Sigfred: Der var garderdisciplin på Kil¬

degaard. (Vestjyske fortællere 1998

s.

69-81).

Et

udvalg af historisk litteratur om

Ribe Amt

Poulsen, Niels Chr.: Min

olm, Poul: Proteiner fra Havet. Fiskemelsindustrien i

Museum 1997

Esbjerg 1948-1998 (Esbjerg 1998).
Holsted Musiklaug og Holsted Kommunale Musikskole:Ju¬
bilæumsskrift Musiklaug 80 år og musikskole 20 år.

drengetid i Hejbøl (Ølgod
10-17).
Søndergaard, Steffen M.: Lustrupholm - historie og re¬
staurering. (By, marsk og geest 1998 s. 76-81).
Troelsen, Svend li.: Mett Lasses-den rige enke i Okholm. (Fra Ribe Amt 1998 s. 417-421).
s.

(Holsted Kommunale Musikskole 1998).
Knudtzen, Grete: Ålbæk Idrætsforening 1898-1998.

(Ål¬

bæk

Gæstgiveri
Bak, Olaf: Hotelbygning
fortællere 1998

s.

gennem

100 år (Vestjyske

Idrætsforening 1998).
Ribe Amtssygehus 1923-1998. (Ribe Amt 1998).
Schmidt, Ingrid og Kaj: Billund Centret 1973-1998 (Bil¬

lund

43-45).

1998).
Schultz, Kirstine: Billund Bibliotek-heltidsbibliotek i 25

Jørgensen, Jørgen Peter: Conrad Wedels gård bliver til
gæstgivergården Sorgenfri. (Fra Ribe Amt 1998 s. 362

år.

-374).

Skolen ved Lillesø 1973-1998.

Egnsbogen 1998

s.

35-37).

Thomsen, Lars U.: Folkets træ

Handel, håndværk og industri
Andersen, H. C.: 25 år som slagtermester i Bramming.

(Lokalårbogen 1998

s.

57-60).

(Ribe Amt 1998).

kampens træ. DKP i
Esbjerg 1923-1948 (DKP Esbjerg 1998).
Kristensen, K. E.: EGF i 100 år 1898-1998. (Eget forlag
-

1998).

Carstens, Carl Heinz: Tin Form A/S. (Egnsbogen 1998
s. 23-24).
Feveile, Claus, StigJensen og Kaare Lund Rasmussen: Pro¬

Køppen, Poul: Rådhuset i Grindsted-25 år. (Egnsbogen

duktion af drejet

Kirkehistorie

keramik i Ribeområdet i sen yngre
germansk jernalder (Kuml 1998 s. 143- 159).
Guldberg, Mette: Jydepotteproduktion i Tistrup. (Mark
og Montre 1998 s. 7-20).
Holm,, Poul: Proteiner fra havet. Fiskemelsindustrien i

Esbjerg 1948-1998 (Esbjerg 1998).
Holm, Poul: Sønderside. Fiskerleje og handelsplads.
(Mark og Montre 1998 s. 69-80).
Nissen, Hans: 38 år med tøj i Gørding. (Lokalårbogen
1998

s.

61-64).

Ploug, Marianne: I London, Paris

og Varde. Varer fra
P. Ibsens Terrakottafabrik 1843-1955. (Mark og Mon¬
tre

1998

s.

91-100).

Jernbanehistorie
Andersen, Børge O.: Galtho mergelleje (Ølgod
seum

1997

s.

mu¬

18-24).

Andersen, Jefrey: Vogterhuse i Bramming Kommune.

(Lokalårbogen 1998

112-114).
Møller, Henning: Den skæve bane. (Lokalårbogen
1998

s.

s.

46-47).

Ryvig, Jørgen: En togførers erindringer, en beretning
Esbjerg i årene 1935-1997. (Esbjerg AOF 1998).

fra

Jubilæumsskrifter
Christensen, Leif: 100 års jubilæum 1898 -1998. Askov
Malt Ungdoms- og Idrætsforening. (Askov-Malt U&I
1998).

Folding Kirke 100 år. (Folding Menighedsråd 1998).

1998

s.

54-56).

Dyris, Benny Märcher: Øster Nykirke Kirke. (Egnsbo¬
gen 1998 s". 25-29).
Frandsen, Agner: Kristus stiller stormen. (Folding Me¬
nighedsråd 1998 s. 34-41).
Hansen, Poul Arne: Erindringer om kirkelivet i Fol¬
ding sogn. (Folding Menighedsråd 1998 s. 23).
Havsteen-Mikkelsen, Allan: Istandsættelsesarbejde fra
1978-1998 (Folding Menighedsråd 1998 s. 18-20).
Knudsen, Andreas: Erindringer om kirkelivet i Folding
Sogn. (Folding Menighedsråd 1998 s. 22).
Knudsen, Svend Aage: Det Claudiusske gravmæle. (Fol¬
ding Menighedsråd 1998 s. 26-33).
Larsen, Hans Jørgen L.: Folding kirke, en fødselar med
både 100 og mindst 850 år på bagen. (Folding Menig¬
hedsråd 1998 s. 6-17).
Lyngby, Gerda: Kirkestien. (Folding Menighedsråd
1998. s.24 -25)
Madsen, Karen Holdt: Prædiken til juleaften 1998.
.

(Folding Menighedsråd 1998 s. 49 -51).
Eigil: Bramminggaard og Set. Knuds
Kirke. (Eget forlag 1998).
Vang, Nikoline: Erindringer om kirkelivet i Folding
Sogn. (Folding Menighedsråd 1998 s. 21).
Ørtved, Dorte: Kirken i Statsfængslet i Sdr. Omme.
(Egnsbogen 1998 s. 3-9).
Rohde Johansen,

Krigshistorie
Jensen, Niels Jørn: Nyt fra Vestfronten. Marine Jensen
og sønners breve fra 1. Verdenskrig. (Odense 1998).
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udvau; af historisk utteratur om

Nielsen, Mikkel: Mikkel Nielsens dagbog.

1998

gen

s.

(Lokalårbo¬

Mindesmærker

Benthien, Susanne: Dronning Dagmar-statuen på Ribe
(By, marsk og geest 1998 s. 82-92).

90-103).

Slotsbanke.
Kulturelle forhold

Bak, Jens Thorkild: De hellige køer. Prædiken i Ribe
(Ribe Stiftsbog 1998 s. 7-11).
Baselitz, Georg: Maleri og grafik. Red. William Gelius,

Domkirke.

oversættelse
museum

Brigitta Adelheid Hansen. (Ribe Kunst¬

Millitærvæsen

Clausen, Grete: Mandalay og medborgerbogtm. (Vestjy¬
s. 60-61).
Madsen, Agnete: Min tid på Varde kaserne. (Vestjyske

ske fortællere 1998
fortællere 1998

1998).

Clausen, Laura Tolnov: Sommergæster i Nymindegab.

Olesen, Bent:

(Mark og Montre 1998 s. 37-60).

tællere 1998

Fredslund,

Åge: Hunderup/Sejstrup efter år 2000. (Lo¬

kalårbogen 1998

48 -51).
Grinderslev, Nifls: Vi var jo pionerer. Ishockey i Esbjerg
i 1940'erne og 1950'erne (Fra Ribe Amt 1998 s. 426s.

450).
Holm, Poul: Kulturarv og fiskeripolitik. (Sjæklen 1997
s. 93-104).
Nielsen, Leif: Fra løvepark til dyrepark. (Egnsbogen
1998 s. 10-12).
Ritzau, Marianne: De sorte diamanter. Historien bag
kulminemodellen

på museet for Marked

gøgl i
101-104).

Vorbasse.

og

(Mark og Montre 1998 s.
Schultz, Kirstine: Billund Bibliotek-heltidsbibliotek i 25

s.

57-59).

Landbrugsfag for soldater. (Vestjyske for¬
s.

51-53).

Pedersen, Ragnhild:
ken.

På tandem gennem grammatik¬
(Vestjyske fortællere 1998 s. 55-56).

Naturforhold

Nielsen, Knud Erik:

Okkerrensningsanlæg ved Høe
(Lokalårbogen 1998 s. 43-45).
Nielsen, Leif: Fra løvepark til dyrepark. (Egnsbogen

bæk.

1998

s. 10-12).
Villumsen, Holger. Heden: Europas atlantiske kultur¬

landskab.

(Mark og Montre 1998 s. 31-36).
Slyngborg, Mette og Ingrid Stoumann: Kulturhistorien i
planlægningen. Et pilotprojekt fra en vestjysk synsvin¬
kel. (Mark og Montre 1998 s. 81-90).

år.

(Egnsbogen 1998 s. 35-37).
Slyngborg Mette og Ingrid Stoumann. Kulturhistorien i
planlægningen. Et pilotprojekt fra en vestjysk syns¬
vinkel. (Mark og Montre 1998 s. 81-90).

Appel, Kristian. Rosendahl Poul B.: Kristian Appel og
grænseefterskolen i Holsted. (Fra Ribe Amt 1998 s.

Landbrug
Andersen, Børge O.: Galtho Mergelleje. (Ølgod Mu¬

379-396).
Carlsen, Agnes: En livshistorie. (Vestjyske fortællere
1998 s. 111-113).

seum

1997

s.

Nielsen, Curt. Schaiffel-Nielsen, N. M.: Upolitisk politi¬

18-24).

Bargisen, Karl Møller: Claus og hans sønner i Agersnap
(Ølgod Museum 1997 s. 32-39).
Eriksen, Hans Erik: Dalgas og Grindsteds første eng¬
vandingskanaler 1868-1869 (Fra Ribe Amt 1998 s.
339-361).
Festersen, Dorte: Karensminde og vestjysk landbrug

Grindstedegnen
1998

s.

ca.

1600-1940. (Mark

og

på

Montre

21-30).

Gregersen, Gunnar: Livet i Søndertoft omkring 1930.
(Fra Ribe Amt 1998

Personalhistorie

s.

451-456).

Jensen, Ernst: Kod ren g i Hunderup i 1940'erne (Fra
Ribe Amt 1998 s. 397-406).
Jørgensen, Ejner: Hesselmedudstykningen 1921. (Lo¬
kalhistorisk forening for Ho, Oksby og Aal sogne,

ker. Egnsbogen 1998 s. 49-53).
Fabricius Madame. Lund, Paul: Madame Fabricius til

Bramming. (Genoptryk 1998. Lokalhistorisk for¬
ening for Bramming Kommune).
Hansen, Elias. Sørensen, Ejvind: Elias Hansen, skovlø¬
ber ved Ribe Plantage (Fra Ribe Amt 1998 s. 422425).

Jacobsen, Erhardt. Jessen, Peter:Jens Christian «posts«
barnebarn. Erhardt Jacobsens usædvanlige liv be¬
gyndte på Vejlevej i Billund. (Egnsbogen 1998 s. 3034).

Rasmussen, Arne: Andelsmejeriet Amstelborg i Strel-

Jensen, Anton. Festersen Dorte: Karensminde og vest¬
jysk landbrug på Grindstedegnen ca. 1600-1940.
(Mark og Montre 1998 s. 21-30).
Kjær, Martin. Knudsen, Hans Sigfred: Der var garderdisciplin på Kildegaard. (Vestjyske fortællere 1998 s.

lev.

69-81).

Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv 1998).

(Ølgod Museum 1997

s.

25-31).

Schultz, Anna: Eneboeren. (Lokalårbogen 1998 s. 65-69).
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Knud

Skipper. Hansen, Teodor: Historier fra Mandø.
Skipper, evertsejlads og oplevelser i Vade¬
havet (Sjæklen 1997 s. 41-62).
Mathiesen, Jørgen. Andersen H. C. 25 år som slagter¬
mester i Bramming (Lokalårbogen 1998 s. 57-60).
Mikkel Nielsen, Nielsen, Mikkel: Mikkel Nielsens dag¬
bog. (Lokalårbogen 1998 s. 90-103).
Møller, J. F., Benthien, Susanne: Breve hjem. Ribe-kap¬
tajnen J, F. Møllers breve til familien 1847-62. (Sjæk¬

Om Knud

len 1997

s.

19-40).

Ribe Amt

Hansen, Henrik L.: Arbejdsmiljø i handelsflåden. (Sjæ¬
s. 83-92).
Hansen, Teodor: Historier fra Mandø. Om Knud Skip¬

klen 1998

per,

evertsejlads

1997

og

oplevelser i Vadehavet. (Sjæklen

41-62)
Holm, Poul: Kulturarv og fiskeripolitik. (Sjæklen
s.

.

1997

93-104).
Sonnirksen, H. P.: En tragedie på Fanøs strand. (Vestjy¬
ske fortællere 1998 s. 23-26).
s.

Sonnicksen, H. P.: En tur med everten Rebekka af Fa¬

Nielsen, A. K.: Bondeknøsen der blev borgmester. (Es¬

bjerg Typografiske Laug 1998).
Nielsen, Bak. Scaiffel-NieLsen, N. M.: Lægen, der sætter
mennesket i centrum (Egnsbogen 1998 s. 38-44).
Nielsen, Niels Barslund: Fra min logbog (Hjerting
1998).
Pedersen, Peder Anton Markus. Schultz Anna: Enebo¬

(Lokalårbogen 1998 s. 65-69).
Riisbøl-slægten i Hjerting. Guldberg, Mette: Hollandsfarere
Risbøl'erne i Hjerting. (Sjæklen 1997 s.9-17).
Vedel Anders Sørensens Bogtrykkeri 1591-92. Dal,
Erik. (By, marsk og geest 1998 s. 51-63).
eren.

-

Politisk historie

Carstensen, Betty: En borgmesters tilbageblik (Vestjy¬
ske fortællere 1998 s. 83-90).
Holm, Poul: Kulturarv og fiskeripolitik. (Sjæklen 1997
s.

udvaix; af historisk litteratur om

93-104).

Nielsen, A. K.: Bondeknøsen der blev borgmester. (Es¬

bjerg Typografiske Laug 1998).
Schaiffel-Nielsen, N. M.: Upolitisk politiker. (Egnsbo¬
gen 1998 s. 49-53).
Thomsen, Lars U.: Folkets træ - kampens træ. DKP i
Esbjerg 1923-1948 (DKP Esbjerg 1998).

nø

(Vestjyske fortællere 1998

s.

63-65).

Skolehistorie

Bjerg, Peder L.: 50 år efter. (Vestjyske fortællere 1998
s.

35-41).

Johnsen, Hent: Vestre Skole, Vejrup. (Lokalårbogen
1998 s. 70-74).
Rosendahl, Poid B.: Kristian Appel og grænseeftersko¬
len i Holsted (Fra Ribe Amt 1998 s. 379-396).
Simonsen, Preben: Skoledage under besættelsen. (Vest¬
jyske fortællere 1998 27-32).
Skolen ved Lillesø 1973-1998.

(Ribe Amt 1998).

Slægtshistorie
Bargisen, Karl Møller: Olaus og hans sønner i Ager¬
snap. (Ølgod Museum 1997 s. 32-39).
Husted, Vagn M.: Bramming Hovedgaard, Endrupholm, Kjærgaard. (Eget forlag 1996).
Knudsen, Kaj: En brudekistes vandring. (Ølgod mu¬
1997

seum

s.

44-48).

Troelsen, Svend li.: Mett Lasses-den rige enke i Okholm.

(Fra Ribe Amt 1998

s.

417-421).

Sportshistorie
Bertelsen, Else Holme: Et liv i Håndbold.
1998

Retsvæsen

Hvitved, Jørgen: Birketing i Hunderup.
1998 s. 80-81).

(Lokalårbogen

s.

13-19)

(Egnsbogen

.

års jubilæum 1898-1998. AskovUngdoms- og Idrætsforening. (Askov-Malt U&I

Christensen, Leif: 100
Malt

1998).

Sagn

Grinderslet), Niels: Vi

Blåbjerg, Blåvandshuk
og Varde. (Biblioteket for Blåbjerg, Blåvandshuk og

bjerg i 1940'erne

Rasmussen, Jette: Folkesagn fra

Varde kommuner

s.

426-450).

Ålbæk Idrætsforening 1898-1998.
Idrætsforening 1998).

Knudtzen, Grete:

1998).

jo pionerer...Ishockey i Es¬
195o'erne (Fra Ribe Amt 1998

var

og

bæk

(Ål¬

Skibsfart

Benthin, Susanne: Breve hjem. Ribe-kaptajnen J. F.
Møllers breve til familien 1847-62.

(Sjæklen 1997

s.

19-40).

Guldberg, Mette: Hollandsfarere
ting. (Sjæklen 1997 s. 9-17).

-

Risbøl'erne i Hjer¬

Sygdomshistorie
Dragsted, Helga: Med sygeplejen rundt i verden. (Byhistorisk Arkiv, Esbjerg 1998).
Schaiffel-Nielsen, N. M.: Lægen, der sætter mennesket i
centrum. (Egnsbogen 1998 s. 38-44).
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Turisme

Blåvandshuk Kommune

Clausen, Laura Tolnov: Sommergæster i Nymindegab.

Broeng, Jens: Tyskerne kommer. (Vestjyske fortællere

Montre 1998 s. 37-60).
Eriksen, Hans-Jørgen: Fra turistchef til korresponderen¬
de reder. (Vestjyske fortællere 1998 s. 115-121).

1998 s. 13-22).
Carlsen, Agnes: En livshistorie. (Vestjyske fortællere
1998 s. 111-113).

(Mark

og

Jørgensen, Ejner: Hesselmedudstykningen 1921. (Lo¬
kalhistorisk forening for Ho, Oksby og Aal sogne,

Ribe Amt eller dele deraf

Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv 1998).

Slyngborg, Mette og Ingrid Stoumann: Kulturhistorien i
planlægningen. Et pilotprojekt fra en vestjysk syns¬
vinkel. (Mark og Montre 1998 s. 81-90).

Rasmussen, Jette:

Folkesagn fra Blåbjerg, Blåvandshuk
Blåbjerg, Blåvandshuk og

og Varde. (Biblioteket for
Varde kommune 1998).

Billund Kommune

Jessen, fVfer/Jens Christian »Posts« barnebarn. Erhardtjacobsens usædvanlige liv begyndte på Vejlevej
i Billund. (Egnsbogen 1998 s. 30-34).
Nørlund, Svend: Billund Vs Men's Club. (Egnsbogen
1998 s. 20-22).
Ritzau, Marianne: De sorte diamanter. Historien bag
kulminemodellen på museet for Marked og gøgl i
Vorbasse. (Mark og Montre 1998 s. 101-104).
Schaiffel-Niehen, N. M.: Lægen, der sætter mennesket i

Egnsbogen 1998 s. 38-44).
Schaiffel-Niehen, N. M.: Upolitisk politiker. (Egnsbo¬
gen 1998 s. 49-53).
Schmidt, Ingrid og Kaj: Billund Centret 1973-1998 (Bil¬
centrum.

Billum

Knudsen, Sigfred: Billum-Ho øver æ fyver-på skøjter

(Vestjyske Fortællere 1998 s. 66-68).
garderdisciplin på Kilde¬
gaard. (Vestjyske Fortællere 1998 s. 69-81).
Knudsen, Sigfred: Der var

Ho

Frandsen, Lene B.: På jagt efter fiskerlejet Sønderside.
(Mark og Montre 1998 s. 61-68).

Gregersen, Gunnar: Livet i Søndertoft omkring 1930.
(Fra Ribe Amt 1998 s. 451-456).
Holm, Poul: Sønderside-Fiskerleje og handelsplads.
(Mark og Montre 1998 s. 69-80).

lund

1998).
Schmidt, Ingrid og Kaj: Billund Centret

1973-1998
(Egnsbogen 1998 s. 45-48).
Schmidt, Kaj: Årets begivenheder i korte træk. (Egns¬
bogen 1998 s. 57-64).
Schultz, Kirstine: Billund Bibliotek-heltidsbibliotek i 25
år.

(Egnsbogen 1998

s.

Oksbøl

Bertelsen, Axel: Arrestant hos gestapo.
historier fra Ribe Amt 1998

s.

(Besættelsestids-

56-57).

Ipsen, L. G.: Mindelunden ved Husbjerg. (Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt 1998

s.

71-72).

35 -37).
Bramming Kommune

Blåbjerg Kommune
Bjerg, Peder L.: 50 år efter. (Vestjyske fortællere 1998

Andersen, H. C.: 25 år
s.

25-41).
Rasmussen, Jette: Folkesagn fra Blåbjerg, Blåvandshuk
og Varde. (Biblioteket for
Varde kommuner 1998).

Blåbjerg, Blåvandshuk

og

sættelsestidshistorier fra Ribe Amt 1998

Bak, Olaf:

Nr. Nebel

Sogn
Jensen, Johs. A.: Ukendt soldats

grav er

telsestidshistorier fra Ribe Amt 1998

Nielsen, Henning: En
er

flyttet. (Besæt-

s.

73).

flygtning. (Besættelsestidshistori-

fra Ribe Amt 1998

s.

47-48).

Nielsen, Henning: Et brev fra krigstiden. (Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt 1998 s. 63-64).

Nymindegab
Clausen, Laura Tolnov: Sommergæster i

(Mark og Montre 1998 s. 37-60).
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som slagtermester i Bramming.
(Lokalårbogen 1998 s. 57-60).
Andersen, Jefrey: Vogterhuse i Bramming Kommune.
(Lokalårbogen 1998 s. 112-114).
Bak, Olaf: Beskyttelsesrum i Bramming-baghave. (Be-

Nymindegab.

s.

49).

Glimt fra 1997-1998. (Lokalårbogen 1998

4-32).
Bak, Olaf: Hotelbygning gennem 100 år. (Vestjyske
s. 43-45).
Bak, Olaf: Hvad skete der i Bramming for 100 år si¬

fortællere 1998
den.

(Lokalårbogen 1998

s.

37-38).

Frank, Anders: En jægers erindringer. (Lokalårbogen
1998 s. 39-42).
Husted, Vagn M.: Bramming Hovedgaard, Endrupholm, Kjærgaard. (Eget forlag 1996).

s.

Et

Husted, Vagn: Et par markedshistorier.
1998

s.

(Lokalårbogen

104-109).

Jensen, Torbjørn: En fortælling om
(Lokalårbogen 1998 s. 82-89).

en jagtforening.

Lund, Paul: Madame Fabricius dl Bramming. (Gen¬
optryk 1998. Lokalhistorisk forening for Bramming

udvaix; af historisk litteratur om

Ribe Amt

Vong.
Junk, Niels E.: Vong fra året 1900 og til i dag. (Lokal¬

årbogen 1998

s.

75-79).

Okkerrensningsanlæg ved Høe
(Lokalårbogen 1998 s. 43-45).
Rohde Johansen, Eigil: Bramminggaard og Skt. Knuds
Kirke. (Eget forlag 1998).

Brørup Kommune
Folding Sogn
Frandsen, Agner: Kristus stiller stormen. (Folding me¬
nighedsråd 1998 s. 34-41).
Hansen, Poul Arne: Erindringer om kirkelivet i Fol¬
ding Sogn. (Folding Menighedsråd 1998 s. 23).
Havsteen-Mikkelsen, Allan: Istandsættelsesarbejder fra
1978-1998. (Folding Menighedsråd 1998 s. 18-20).
Knudsen, Andreas: Erindringer om kirkelivet i Folding
Sogn. (Folding Menighedsråd 1998 s. 22).
Knudsen, Svend Aage: Det Claudiusske gravmæle. (Fol¬

Darum

ding Menighedsråd 1998 s. 26-33).
Larsen, Hans Jørgen L.: Folding kirke. (Folding Menig¬

Kommune).
Mathiasen, Leif: Planlægning af et kommunevalg. (Lo¬

kalårbogen 1998 s. 33-36).
Møller, Henning: Den skæve bane. (Lokalårbogen
1998

s.

4647).

Nielsen, Knud Erik:
bæk.

Sogn
Bundgaard, /fraimn:Julemørkets løndom. (Lokalår¬
bogen 1998 s. 52-56).
Vejrup, Kristian: En drengefødselsdag man husker.
(Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt 1998

s.

25).

hedsråd 1998

s.

6-17).

Lyngby, Gerda: Kirkestien. (Folding Menighedsråd
1998 s. 24-25).
Madsen, Karen Holdt: Prædiken til juleaften 1998.

Vejrup, Kristian: En fisketur. (Besættelsestidshistorier

(Folding Menighedsråd 1998

fra Ribe Amt 1998

Sørensen, Jens Rønn: Landsognets fremtid. (Folding

s.

38).

Vejrup, Kristian: Indkvartering. (Besættelsestidshistori¬
er

fra Ribe Amt 1998

s.

38-40).

s.

49 -51).

Menighedsråd 1998 s. 42-47).
Vang, Nikoline: Erindringer om kirkelivet i Folding
Sogn. (Folding Menighedsråd 1998 s. 21) .

Gørding Sogn
Holst, Ester Tange: Tyske flygtninge i Gørding. (Lokal¬

Lindknud Sogn

årbogen 1998

Pedersen, Børge:

s.

110-111).

Nissen, Hans: 38 år med tøj i Gørding. (Lokalårbogen

et

1998

1998

s.

61

-64).

barns
s.

Lindknud

og

besættelsestiden-set med

øjne. (Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt

43-46).

Spangsberg-Ckristensen:Årene 1942-45. (Besættelses¬
tidshistorier fra Ribe Amt 1998

s.

24 -25).

Esbjerg Kommune
Bertelsen, Søren: Min Esbjergtid. (Byhistorisk Arkiv, Es¬

Hunderup Sogn

bjerg 1998).

Fredslund,

Åge: Hunderup/Sejstrup efter år 2000. (Lo¬
kalårbogen 1998 s. 48 -51).
Hvitved, Jørgen: Birketing i Hunderup. (Lokalårbogen

Bruhn, Verner og Poul Holm: Esbjergs Historie 1910-

1998

1998. Havneby og storkommune. (Esbjerg 1998).
Dragsted, Helga: Med sygeplejen rundt i verden. (Byhistorisk Arkiv, Esbjerg 1998).
Grinderslev, Niels:Vi var jo pionerer... Ishockey i Es¬
bjerg i 1940'erne og 1950'erne. (Fra Ribe Amt 1998

s.

80-81).

Jensen Ernst: Kodreng i Hunderup i 1940'erne. (Fra
Ribe Amt 1998

s.

397-406).

Nielsen, Mikkel: Mikkel Nielsens dagbog.
gen

1998

s.

(Lokalårbo¬

90-103).

Vejrup Sogn
Johnsen, Bent: Vestre Skole i Vejrup. (Lokalårbogen
1998 s. 70-74).
Schultz, Anna: Eneboeren. (Lokalårbogen 1998 s. 65 69).

426-450).
Holm, Poul: Proteiner fra Havet: Fiskemelsindustrien i

s.

Esbjerg 1948-1998 (Esbjerg 1998).
Jensen, Thøger: I vores familie kan vi ikke lide ubåde.
Noveller, heri Et par små slalumsving ned af gågaden
i Esbjerg (Borgen 1998).
Jensen, Torben: Glansbilleder fra et havregrynskvarter.
(Byhistorisk Arkiv, Esbjerg 1998).
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Knudtzen, Grete: Ålbæk Idrætsforening 1898-1998.
bæk

(Ål¬

Idrætsforening 1998 ).

Sonnicksen, H. P.: En tur med everten Rebekka af Fa¬
nø.

(Vestjyske fortællere 1998

s.

63-65).

Kristensen, K. E.: EGF 100 år 1898-1998. (Eget forlag

Tirro, Oluf: Fenja og Menja. (Kveller, Fanø 1998).

1998).
Nielsen, A. K.: Bondeknøsen der blev borgmester. (Es¬

Grindsted Kommune

bjerg Typografiske Laug 1998).
Rasmussen, Jørgen Dieckmann: Radiogrammofonen blev
aldrig afleveret (Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt
1998 s. 65-66).
Rasmussen, Jørgen Dieckmann: Russiske

krigsfanger.

(Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt 1998 s. 70).
Rasmussen, Jørgen Dieckmann: Æresport jævnet med

jorden. (Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt 1998

s.

Brandt-Ghristensen, Erik: Grindsted under besættelsen.
(Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt 1998 s. 60-62).
Bertehen, Else Holme: Et liv i håndbold. (Egnsbogen
1998 s. 13-19).
Carstens, Carl Heinz: Fin Form A/S. (Egnsbogen 1998
s. 23-24).
Festersen, Dorte: Karensminde og vestjysk landbrug på

Grindstedegnen

ca.

1600-1940. (Mark

og

Montre

68-69).

1998

Ryvig, Jørgen: En togførers erindringer. En beretning
Esbjerg i årene 1935-1997. (Esbjerg AOF 1998).
Sonne, Hjalmar: Træk af liv og virke på stadsingeniø¬
rens kontor i
Esbjerg 1942-1988. (Fra Ribe Amt 1998

Eriksen, Hans Erik: Dalgas og Grindsteds første eng¬
vandingskanaler 1869-1869. (Fra Ribe Amt 1998 s.

fra

s.

407-416).

s.

21-30).

339-361).

Køppen, Poul: Rådhuset i Grindsted-25 år. (Egnsbogen
1998

s.

54-56).

Svendsen, Susanne Lesewski: Tidens akkord. Velfærds¬
statens mødre i hjem og på fabrik 1950-65 (Sjæklen
1997 s. 63-82).
Thomsen, Lan U.: Folkets træ - kampens træ. DKP i

Mariager, Rasmus: Besættelsessamlingen under Grind¬
sted og Vorbasse Museer (Mark og Montre 1998 s.

Esbjerg 1923- 1948 (DKP Esbjerg 1998).
Zerlang, Martin og Frederik Stjernfelt: Barndomsbyer.
Heri interviev af Hermod Lannung med Per Højholt:
At være fra Esbjerg. (Samleren 1998).

Helle Kommune

Hjerting
Guldberg, Mette: Hollandsfarere - Risbøl'erne i Hjer¬
ting. (Sjæklen 1997 s. 9-17).
Nielsen, Niels Barslund: Fra min logbog. (Hjerting

Holsted Kommune

1998).

Pedersen, Olga.Jødejagten.

105-114).

Øse Sogn
Lauridsen, Johannes: Flystyrt i Hostrup.
tidshistorier fra Ribe Amt 1998

Vester Nebel

Ribe Amt 1998

s.

Vester Nebel

og sogn.

Bryndum

og

s.

(Besættelsestidshistorier

35).

fra Ribe Amt 1998

s.

(Besættelsestidshistorier

76 -78).

Menighedsråd 1981-1997).
Holsted

Fanø Kommune
Frilandsmuseets

skipperhus fra Sønderho på Fanø. (Natio¬
Arbejdsmark 1998).
Lind, Jørgen: Fanøs befrielse 1945. (Besættelsestidshi¬

nalmuseets

storier fra Ribe Amt 1998

s. 67-68).
Mortensen, Henning: Havside sommer. (Gyldendahl
1998).
Petersen, Palle: Sønderhoninger og københoninger.
Krønike om Fonden Gamle Sønderho. (Mark og
Montre 1998 s. 121-135).
Sonnicksen, H. P.: En tragedie på Fanøs strand.(Vestjy¬
ske fortællere 1998 s. 23-26).
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.

74-75).

Pedersen, Olga: Krigens børn.

Menighedsråd: Kirke

(Besættelses¬

36-37)

Aastrup Sogn
Pedersen, Olga:Julegaven. (Besættelsestidshistorier fra

fra Ribe Amt 1998
Vester Nebel

s.

Sogn

Andersen, Mogens: Vagtværnet i Holsted by. (Besæt¬
telsestidshistorier fra Ribe Amt 1998 s. 50 -55).
Holsted

musiklaug og Holsted Kommunale Musikskole: Ju¬
Musiklaug 80 år og musikskole 20 år.
(Holsted Kommunale Musikskole 1998).

bilæumsskrift

Rosendahl, Poul B.: Kristian Appel og grænseeftersko¬
len i Holsted (Fra Ribe Amt 1998 s. 379-396).

Hoxiborg Sogn
Pedersen, Henry: 50

år med Hitler i skunken. (Besæt¬

telsestidshistorier fra Ribe Amt 1998

s.

42).

Et

udvalg af historisk litteratur om

Ribe Kommune

Seem

Amtssygehuset ved Ribe 75 år. 1923-1998. (Ribe Amt

Mulvad, Søren: Seem

1998)!

oversættelse

Sogn under besættelsen. (Besæt-

telsestidshistorier fra Ribe Amt 1998

Baselitz, Georg: Maleri og grafik. Red. William Gelius,

Brigitta Adelheid Hansen. (Ribe Kunst¬

1998).
Benlhien, Susanne: Dronning Dagmar-statuen på Ribe
museum

Slotsbanke

(By, marsk og geest 1998 s. 82-92).
Benlhien, Susanne: Breve hjem. Ribe-Kaptajnen J. F.

Møllers breve til familien 1847-62.

(Sjæklen 1997

19-40).
Dal, Erik: Liljebjerget, Anders Sørense Vedels bogtryk¬
keri 1591-92. (By, marsk og geest 1998 s. 51-63).
s.

Engqvist, Hans Henrik: Ribe bindingsværk.(Bygningsarkæologiske studier 1997 s. 7-22).
Feveile, Claus og Hans Skov: Arkæologiske undersø¬
gelser i Peder Dovns Slippe, Vægtergade og pä von
Stockens Plads. (By, marsk og geest 1998 s. 41-49).
Feveile, Claus, Stigjensen og Kaare Lund Rasmussen: Pro¬
duktion af drejet keramik i Ribeområdet i sen yngre
germansk jernalder (Kuml 1998 s. 143-159).
Feveile, Lene Lund: Formidling på Den Antikvariske
Samling i Ribe. (Mark og Montre 1998 s. 115-120).
Jørgensen, Jørgen Peter: Conrad Wedels gård bliver til
Gæstgivergården Sorgenfri. (Fra Ribe Amt 1998 s.
362-374).
Mechthild, Schulze-Dörrlamm: En frankisk korsfibel fra 9.
århundrede fra Ribe

(By, marsk og geest 1998 s. 22-28).
Mikkelsen, Hans og Søren Mulvad: Lidt om Obbekjær
Sogn og Vesterenge. (Fra Ribe Amt 1998 s. 375-378).
Skolen ved Lillesø 1973-1998.

(Ribe Amt 1998).

Schmidt, Iben Fonnesberg: Ribe og striden mellem stift¬
amtmand og

magistrat under Store Nordiske Krig
(By, marsk og geest 1998 s. 64-75).
Søndergaard, Steffen M.: Lustrupholm- historie og re¬
staurering. (By, marsk og geest 1998 s. 76-81).
Sørensen, Ejvind: Elias Hansen, skovløber ved Ribe
plantage. (Fra Ribe Amt 1998 s. 422-425).
Zerlang, Martin og Frederik Stjernfelt: Barndomsbyer.
Heri interviev af Hermod Lannung med Niels Ole
Lund: Min fødeby Ribe. (Samleren 1998).

Hviding
Jensen, Niels Jørn: Nyt fra Vestfronten. Marine Jensen
og sønners breve fra 1. Verdenskrig. (Odense 1998).

Hansen Teodor: Historier fra Mandø. Om Knud

per, evertsejlads og
1997 s. 41-62).

Skip¬
oplevelser i Vadehavet. (Sjæklen

s.

20-23).

Vester Vedsted

Nielsen, Karen Høilund: En gravplads fra Okholm, lo¬
kal eller fremmed befolkning. (By, marsk og geest
1998

7-20).

s.

Troelsen, Svend B.: Mett Lasses-den
holm.

(Fra Ribe Amt 1998

s.

rige enke i Ok-

417-421).

Jørgensen, Hedovard: Mandø, øen i Vadehavet (Eget
forlag 1997).
Varde Kommune

Carstensen, Betty: En

borgmesters tilbageblik. (Vestjy¬

ske fortællere 1998

s.

Clausen, Grete.

83-90).

Mandalay og medborgerbogen. (Vestjy¬

ske fortællere 1998 S.

60-61).
Eriksen, Hans-Jørgen: Fra turistchef til
de reder.

(Vestjyske fortællere 1998

korresponderen¬
115-121).

s.

Kristiansen, Evald: Det fortsatte modstandsarbejde.

(Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt 1998

s.

58 -59).

Krogh, Aksel: Studeprangerens skillemønter. (Vestjyske
fortællere 1998 S.

91-100).

Madsen, Agnete: Min tid
fortællere 1998

s.

på Varde Kaserne (Vestjyske

57-59).

Mortensen, Henning:

Havside

sommer.

(Gyldendal

1998).

Nørgaard, Gert Ravn: Vardesyssels Årbog (Oxbøl 1998).
Olesen, Bent: Landbrugsfag for soldater (Vestjyske for¬
tællere 1998

s. 51-53).
Pedersen, Ragnhild: På tandem gennem grammatik¬

ken.

(Vestjyske fortællere 1998 s. 55-56).
Ploug, Marianne: I London, Paris og Varde. Varer fra
P. Ibsens Terrakottafabrik 1843-1955. (Mark og Mon¬
1998 s. 91-100).
Rasmussen, Jette: Folkesagn fra

tre

og Varde. (Biblioteket for
Varde kommuner 1998.).

Blåbjerg, Blåvandshuk
Blåbjerg, Blåvandshuk og

Srhantz, Vil/mi: Vagtværnet i Varde. (Vestjyske fortælle¬
re 1998 s. 101-110).
Schantz, Viggo: Træk af modstandsbevægelsens arbejde
i Varde.

(Besættelsestids historier 1998

s.

26-34).

Simonsen, Preben: Den store badedag. (Vestjyske for¬
tællere 1998

s.

9-12).

Simonsen, Preben: Skoledage under besættelsen. (Vest¬

jyske fortællere 1998

Mandø

Ribe Amt

s.

27-32).

Horne

Sogn
Jensen, Hans: Flystyrt i Horne Kær i 1944. (Besæt¬
telsestidshistorier fra Ribe Amt 1998 s. 41-42).
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Et udvalg af

historisk litteratur om

Ribe Amt

Janderup
Scherfig, Gerda: Træk af livet i Janderup Sogn i besæt¬
telsestiden (Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt
1998 s. 9-19).

Hejbøl
Poulsen Niels Chr.: Min
Museum 1997

drengetid i Hejbøl. (Ølgod

s.10-17).

Skovlund

Knudsen, Kaj: En brudekistes vandring

Vejen Kommune
Christensen, Leif: 100 års jubilæum 1898-1998. AskovMalt Ungdoms- og Idrætsforening. (Askov-Malt U&I

seum

1998).

Snorup

Ølgod Kommune
Manøe, Søren: Våben fra den jyske slavekrig
museum

(Ølgod

1997 s.49-54).

Riis, Mc..-Arbejde adler. (Ølgod Museum 1997 s. 4043).

(Ølgod Mu¬

1997 s.44-48).

Nørbach, Lars: Snorup: En studie i relationen mellem
bebyggelse og jernudvindingsovne i yngre romersk
og ældre germansk jernalder (ca. 200 til ca. 600 e.
Kr.) (Ølgod Museum 1997 s. 55-62).
Slrellev

Rasmussen, Arne: Andelsmejeriet Amstelborg i Strellev

Agersnap
Bargisen, Karl Møller: Claus og hans sønner i Agersnap
(Ølgod Museum 1997 s.32-39).
Galtho

Andersen, Børge O.: Galtho Mergelleje. (Ølgod Mu¬
seum 1997 s. 18-24).
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(Ølgod Museum 1997

s.

25-31).

Tistrup
Guldberg Mette: Jydepotteproduktion i Tistrup. (Mark
og Montre 1998 s. 7-20)

Historisk Samfund for Ribe Amt

Generalforsamling og årsmøde 1999

Historisk Samfund for Ribe Amt afholdt sin

or¬

dinære

generalforsamling og årsmøde på Ho¬
tel Glejbjerg torsdag den 6. maj.
Mødet indledtes med generalforsamling.
Formanden, Jørgen Dieckmann Rasmussen ind¬
ledte med at byde deltagerne velkommen og
man
gik derefter over til dagsordenen, hvor
første punkt var
1.

Valg af ordstyrer

Bestyrelsen foreslog formanden for kultur- og
børneudvalget i Holsted Kommune, Arne Mad¬
sen, til ordstyrer. Han blev valgt, takkede for

valget og indledte med at konstatere general¬
forsamlingen lovligt indvarslet.

tionen og
tør

af

Olga Pedersen, Aastrup, som redak¬
årbogen Fra Ribe Amt. De øvrige besty¬

relsesmedlemmer har medvirket i redaktions¬

udvalg og/eller været ansvarlige for vore arran¬
gementer og i den forbindelse gjort en stor
indsats.

Første store arrangement

efter årsmødet var
sommerudflugten, der gik til Rendsborg og
havde 150-året for udbruddet af Første Slesvig¬
ske Krig 1848-1851 som emne. Med Karl H.
Zeuch, Flensborg, som guide gik turen forbi

slagmarker og historiske steder for at slutte i
Rendsborg, hvor oprøret begyndte i februar
1848.
Historisk

Søndag fandt sted den 6. septem¬
foregik i en del af amtet, hvor vi ikke
så ofte har arrangementer. Mødestedet var Gre¬
ne gamle kirke, hvor Hans Jessen fra Billund
fortalte. Derfra fortsattes til Billund gamle sko¬
le, hvor Kaj Schmidt, Billund fortalte om Bil¬
lunds udvikling. Sidste besøgssted var Billund
ber. Den

2.

Beretning

Formanden Jørgen

Dieckmann Rasmussen af¬
lagde følgende beretning:
For Historisk Samfund for Ribe Amt blev
1998

fagligt set godt år. Vi gennem førte vore
sædvanlige udflugter og oplysende arrange¬
menter, men vi fik også bogen med besættelsestidshistorier fra Ribe Amt ud. Og så fik vi
truffet beslutning om at foretage os noget i
anledning af Grundlovens 150-års jubilæum i
et

1999. Om alt dette

senere.

Efter årsmødet konstituerede

bestyrelsen sig
på det første bestyrelsesmøde med underteg¬
nede som formand, fhv. borgmester Søren
Hubsmann som næstformand, Ejvind Busk
Jensen som kasserer og ansvarlig for ekspedi¬

Lufthavn, hvor vi skulle have hørt

om

lufthav¬

spændende historie og være kommet bag
grund af sygdom måtte denne
del af arrangementet desværre aflyses, men vi
håber ved en senere lejlighed at få mulighed
for at se og høre mere om dette stykke spæn¬
nens

kulisserne. På

dende Ribe Amt-historie.

Efterårsmødet fandt sted

lørdag den 31. ok¬
begyndte i Janderup Kirke, hvor sog¬
nepræst Lise Hindholm fortalte om kirken og
dens spændende historie. Derefter blev mødet
tober. Det
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Generalforsamling

o<;

årsmøde kiwi

Sommerudflugten til Rendsborg. (Foto: Privateje).

forlagt til Eventyrgården i Janderup, hvor mu¬
seumsinspektør Marianne Ploug fra Varde Mu¬
seum efter kaffebordet holdt
lysbilledforedrag
om Varde Å set i kulturhistorisk
lys.
Såvel Historisk Søndag som Efterårsmødet
var
spændende arrangementer, og det var rart
at se medlemmernes pæne opbakning.
I august blev Fra Ribe Amt 1998 præsente¬
ret. Det foregik i Grindsted, hvilket var meget
naturligt set i lyset af, at en af årbogens hovedar¬
tikler handlede om Dalgas og Grindsted. Helt
konkret handlede den om engvanding, og
spændende var det at læse tidl. overbibliotekar
Hans Erik Eriksens gennemgang af noget, der
var så centralt for egnen. I øvrigt rummede år¬
154

bogen artikler om mange forskellige emner også forholdsvis moderne. Til dem hørte Niels
Grinderslevs artikel om ishockey i Esbjerg i
1940'erne og 1950'erne. Igen en årbog med et
indhold, der appellerer til mange.
Årbogen blev som allerede nævnt ikke den
eneste publikation til medlemmerne i 1998.
Sammen med indkaldelsen til årsmødet

fulgte

nemlig også bogen med Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt. Det var en
boggave fra Histo¬
risk Samfund til vore mange, trofaste medlem¬
mer.

Netop som 1998 var ved at klinge ud beslut¬
tede Historisk Samfund i samarbejde med Ribe
Amts Lokalarkiver

at

udgive en jubilæumsbog i

G K N K RA I. FO RS A MI. IN ('.

5.

anledning af grundlovens 150-års jubilæum i
1999. Arbejdstitlen er Folk og Folkestyre, og
den præsenteres ved et arrangement i Skibe¬
lund Krat fredag, d. 4. juni 1999. En indbydelse

5.a.

vil blive udsendt til medlemmerne,

På

når det

en¬

delige program ligger fast. Dette projekt har
nydt stor bevågenhed i vide kredse, hvilket na¬
turligvis glæder os.
Bogen om Bøndergårde og Byggeskik i Skads
Herred skrider også godt fremad. Forhandling¬
er er i
gang med Landbohistorisk Selskab om
en fælles
udgivelse, og vi håber at have bogen
udgivet i slutningen af 1999. Ligesom grundlovsbogen bliver det en bog, medlemmerne

(Kl

ÅRSMØDE

1999

Valg

Der blev

foretaget følgende valg:

Bestyrelsen
valg var Jørgen Dieckmann Rasmussen, Else
Marie Poulsen, Søren Mulvad og Hans Jørgen
L. Larsen. Da Else Marie Poulsen ikke ønskede

modtage genvalg, valgtes museumsinspek¬
Mogens Hansen, Grindsted. De øvrige gen¬
valgtes.
at

tør

5. b.

Suppleanter
valg var J. Hedegaard Rasmussen
Thygesen. Begge genvalgtes.
På

og

Sv. E.

skal købe.

Afslutningsvis vil jeg takke bestyrelsen for
godt samarbejde, Verner Bruhn for hans ind¬
sats i redaktionen af årbogen ogjohs. Godsk
Hansen for at modtage tilmeldinger m.m. til
udflugter, møder m.m. I årets løb har vi endvi¬
dere trukket på en lang række mennesker
rundt i amtet, f.eks. ved efterårsmødet og Hi¬
storisk Søndag. Tak for denne indsats. Også en
tak til Ribe Amt, kommuner og andre sponso¬
rer, som

til

med deres økonomiske

støtte er

med

gøre vores virksomhed mulig. Endelig vil
jeg slutte med at takke vore faglige samarbejds¬
partnere i Ribe Amt - arkiver og museer - for
godt samarbejde i årets løb.
at

Beretningen blev godkendt uden bemærknin¬
ger.
3.

Regnskab

Kassereren

aflagde regnskabet der ligeledes
godkendtes uden bemærkninger.

5.c. Revisorer

Jens Chr. Nielsen ogjohs. Godsk Hansen

gen¬

valgtes.
6. Indkomne

forslag

Ingen
7. Eventuelt
Under eventuelt
sen

til,

at

opfordrede Ejvind Busk Jen¬

der indsamledes ældre eller yngre år¬

af Historisk Samfunds årbøger, så også
kunne komplettere deres sam¬
linger. Arne Madsen takkede deltagerne for god
ro
og orden. Jørgen Dieckmann Rasmussen
takkede dirigenten for veludført arbejde og af¬
sluttede dermed generalforsamlingen.
Efter kaffebordet talte Folketingsbibliotekar
dr.phil Kr. Hvidt, Charlottenlund. Han havde
kaldt sit indlæg for: »Da Grundloven kom i fa¬
re». Det
spændende foredrag er meget aktuelt
netop i år, hvor Grundloven fylder 150 år.
gange

nye medlemmer

4.

Kontingent
Bestyrelsen indstillede uændret kontingent
(100 kr.). Det godkendtes.
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Nye medlemmer 1998

Alslev: Knud B. E. Bennedsen.

Ansager: Chr. Nielsen.
Billund: Søren Flensted.

Bramming: Mary Nagstrup.
Brørup: Hans F. Mikkelsen.
Esbjerg: Kirsten Bjerg, Karen Kristensen, Kir¬
sten Ødum, Birgitte Thomsen, Finn Ryneld.
Glejbjerg: Ingelis og Palle Lauridsen. Mads P.
Bolding.
Grindsted: Erik Hansen, Jens Erik Starup, Mo¬
gensjensen.
Gørding: Vagn Olesen.
Horne: Oda Overgaard.
Janderup: Hans H. Gregersen.
Kærbølling: Sofie og N. L. Pedersen.
Nr. Nebel: Bodil Stald.
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Ribe: Erik Henriksen,

Aage Frandsen, Ib Si¬
Jacob Kieffer-Olesen.
Skads: Jens Jørgen Lønne.
Varde: Erik Hansen, Lis Tang.
Varming: Henning Hein.
Vejen: Børge Sørensen, Henning Dochweiler.
Vilslev: Vilslev Sognearkiv.
Årre: Verner Laugesen.
monsen,

Uden for amtet

Frederiksberg: Randi Konstmann.
Smidstrup: Gudrun Bøgedal.
Tarm: Lissi Thing Nielsen.
Tønder: Kristian Jørgensen.
Tønning: Emmy Ohls.

Regnskab 1998

INDTÆGTER

UDGIFTER

Kontingenter

106.500

Tilskud:

Løn

10.000,00

Kontorhold

26.820,95
2.473,60

Møder

Ribe Amt

15.800

Kommunerne:
Billund

5.373,90

Bestyrelsen

1.100

Årbogen

101.411,55

Udflugt
Gebyrer

402,71
170,00

Blåbjerg

700

Porto

Blåvandshuk

859

Foreningsudgifter i alt
Bogsalgsudgifter

174.764,22
150.949,70

Samlede

325.713,92

Bramming
Brørup
Esbjerg

1.000
500
2.100

Fanø

500

Grindsted

Årets

28.110,00

udgifter

overskud

8.563,51

1.000

Helle

450

Holsted

1.000

Ribe

1.780

Varde

1.500

Vejen

1.000
800

Ølgod

334.277,43
STATUS pr.
Aktiver:

31/12 1998

BG Bank 688-00-04152

9.333,06
80.838,956
4.346,48

BG Bank 688-24-03030

Girokonto 604-3194

Øvrige tilskud:
Lida og

Oskar Nielsens Fond
Renteindtægter
Foreningsindtægter i alt

.. .

2.000

32.089,00
7.638,49
146.227,49

3.000,00
8.000,00

Boglager
Tilgode for genoptryk

105.518,50

460,19

Skyldig moms

Bogsalg:
Tilskud til Seem

Sogns historie

Bogsalg

58.646,00
39.403,94

Hensættelser

90.000,00

.

Passiver:

Hensættelser

0,00

188.049,94
3.34.227,43

EGENKAPITAL
Saldo 1/1 1998
underskud

Årets

96.494,80
8.513,51

105.058,31
105.518,50

Foranstående
Den 23.

marts

regnskab har vi revideret, bank- og girobeholdninger er afstemt med foreliggende kontoudtog.
1997

Jens Chr. Nielsen

Joks. G. Hansen
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Fra lokalarkivernes
Ribe Amt 1998
Ribe Amts Lokalarkiver

arbejdsmark

(RAL)

RAL i 20 år

Bestyrelsens beretning 1998
Som der

Nu

i

indbydelsen til årsmødet er vi i dag sam¬
let til fødselsdagsfest, helt præcis for en 20 års fødselar.
Den 3. april 1979 blev der nemlig holdt stiftende gene¬
ralforsamling for en sammenslutning af de lokalhisto¬
riske arkiver i Ribe Amt den sammenslutning vi i dag
kender som Ribe Amts Lokalarkiver eller i daglig tale
RAL. På det tidspunkt var der 34 lokalarkiver i Ribe
star

-

-

Amt.

lokalhistorie og

lokalarkiver er øget siden da. Det kan
ligefrem læse af arkivernes antal, for i dag har RAL
50 medlemmer. Og så er bestyrelsen endda bekendt
med yderligere nogle arkiver, som ikke er organiseret.
Bevidstheden om og villigheden til at gøre en indsats
man

for

Forud for stiftelsen havde der

været

afholdt fælles¬

møder for

amtets lokalarkiver med gensidig oriente¬
ring og udveksling af erfaringer som formål. Det var
dog indsamlingskampagnen for film og billeder i okto¬
ber 1978, der blev anledningen til et nærmere samar¬
bejde mellem amtets arkiver om planlægning og afvik¬
ling af kampagnen. Udbyttet af kampagnen var stort og
førte ikke blot til aflevering af fotografier og film.
Mange arkiver fik også arkivalier afleveret (eller løfte
derom), ligesom mange nyttige kontakter blev skabt.
Ved afslutningen af kampagnen enedes man derfor
om at fortsætte og styrke samarbejdet i form af en amtssammenslutning, fordi der stadig var tværgående fæl¬
lesopgaver at løse. Nævnt blev bl.a. arkivfaglige kurser,
kurser i lokalhistorisk arbejde, fællesregistrering af ma¬
teriale om Ribe Amt i andre arkiver, orientering om det
stof, der findes i andre arkiver (lands- og rigsarkiv. Na¬
tionalmuseets arkiver, Dansk Folkemindesamlingm.fi.).
Til bestyrelsen valgtes J. Hedegaard Rasmussen, Da¬
rum (formand), Dorte Haahr Carlsen,
Esbjerg (kasse¬
rer og sekretær), Chr. Carstensen, Holsted, Søren Manøe Hansen, Ølgod, og Aksel Teglgaard, Årre. Supple¬
ant var Vagn Jensen, Billund.
Bestyrelsens arbejdsplan lød på et kursus i arkivering
af billeder for at følge op på billedkampagnen, og så
lancerede man ellers det første, store fællesprojekt: Ind¬
samlingen af foreningsarkiver. Mange af de tilstedevæ¬

rende vil nikke

er der så gået 20 år, og ganske meget er udrettet i
løbet af den tid - under ændrede vilkår må man sige.
For det første er det værd at bemærke, at interessen for

genkendende til dette projekt.

at

bevare kilderne til den lokale historie

er

fortsat

det er ikke længere små afleveringer, der finder
vej til arkiverne. Det afspejler en bevidsthed i be¬
folkningen om nødvendigheden af at bevare. Arkiverne
optræder i langt flere sammenhænge end for 20 år si¬
den, og flere og flere brugere (det være sig slægtsforskere, lokalhistorikere, skoleelever og studerende, inge¬
niører m.m.) aflægger lokalarkiverne besøg for at finde
svar
på netop de spørgsmål, de er på jagt efter. Det ville
stor, og

de ikke

være

for 20 år siden, for da

var

de fleste arkiver

under

opbygning, og i befolkningen var der ikke en ud¬
bredt fornemmelse af, hvad et lokalarkiv kunne bruges
til. Det er anderledes nu. Medarbejderne på lokalarki¬
verne er også blevet langt bedre til at betjene deres gæ¬
ster
ensartede registreringssystemer - og ikke mindst
anvendelsen af EDB-registreringsprogrammet ARKIBAS gør det lettere at holde styr på og finde rundt i lo¬
-

-

kalarkivernes efterhånden omfattende

samlinger. Den¬
udvikling er ikke mindst resultatet af RALs tværgå¬
ende arbejde, som især er blevet forøget i omdrejning¬
er
og kvalitet efter ansættelse af en amtskonsulent for
lokalarkiverne i Ribe Amt, den stilling der i dag beklæ¬
des af Birgitte Herreborg Thomsen.
ne

Kurser

Også i 1998 føjede vi nye elementer til det tværgående
arbejde. Kurser har været en bærende del, og om dem
vi! amtskonsulent Birgitte H. Thomsen efterfølgende
fortælle mere dybtgående. Det er rart at se den store til¬
slutning til kursusaktiviteten og også høre om det enga-
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lokalarkivernes

arbfjdsmark

gement, deltagerne møder med. Løses

problemer i lo-

kalarkiveme ikke umiddelbart ved de afholdte kurser,
er der
mulighed for et konsulentbesøg - også i uddan¬

nelsesøjemed. Det har

mange

arkiver f.eks. gjort brug

af, når der er skiftet personale.

Vejviser
1998 blev

også året, hvor den længe ventede arkivvejvi¬
færdig. Med den fore¬
ligger der for første gang et samlet overblik over lokal¬
arkiverne i Ribe Amt. Brugerne kan finde arkivernes
adresser, åbningstid m.m., og de kan også få en kort ori¬
entering om, hvad der findes i de enkelte arkiver. Det
burde således være bedre orienterede brugere, der mø¬
der på lokalarkiverne i Ribe Amt i fremtiden. Arkivvej¬
viseren skulle have været præsenteret sidste år, men en
trykfejl i bogen, som trykkeriet ikke havde fået rettet
(prisen var blevet for lav), betød, at hele første oplag
måtte kasseres. Trykkeriet måtte levere et nyt helt uden
beregning, og det fik vi først leveret i slutningen af fe¬
bruar. På den baggrund besluttede bestyrelsen at ud¬
sætte præsentationen til generalforsamlingen i marts.
ser

til arkiverne i Ribe Amt blev

Generationsskiftet

på arkiver har været ét af emnerne.

Flere arkivledere har varslet deres

afgang, og ikke alle
fremtidige ledelsesform. Nogle
steder taler man om ansættelse, andre om at opfordre
et par efterlønnere til at tage sig af arkivet eller man for¬
søger at finde en ny frivillig leder. RALs bestyrelse vil på
ingen måde blande sig i den løsningsmodel, man væl¬
ger, men der kan måske være god grund til at nævne, at
løsningen bør overvejes nøje. Det bliver ikke mindst ak¬
tuelt, hvis man tilbydes arbejdsopgaver i kommunens
administrative arkiv ved samme lejlighed. Der findes
nemlig en særlig lovgivning på dette område, som skal
overholdes, og denne lovgivning stiller også indirekte
krav til de arkiver, der vælger at beskæftige sig med
kommunale arkivalier. Hele området er så komplekst,
at det er umuligt at gå dybere ind i problematikken om¬
kring arkivlederskifter her, men I skal vide, at både
RALs bestyrelse og amtskonsulent Birgitte H. Thomsen
står til disposition i påkommende tilfælde.
steder kender

man

den

Grundlovsjubilæum
På

bestyrelsesmøderne har vi naturligvis også drøftet
allerede
nævnt. Desuden står endnu en publikation for døren,
nemlig bogen Folk og Folkestyre i 150 år, som Ribe
Amts Lokalarkiver udgiver i samarbejde med Historisk
Samfund for Ribe Amt i anledning af 150 året for folke¬
styrets indførelse i Danmark. Der har været stor interes¬
se for
bogen, både med hensyn til at yde støtte og leve¬
re artikler, så der venter en spændende bog, der præ¬
senteres den 4. juni 1999. Præsentationen er planlagt til
at
foregå i Skibelund Krat.
det kommende års aktiviteter. Kurserne har jeg

RALs opgaver

Bestyrelsen møder medlemmerne til kurser og møder.
deltager også gerne i generalforsamlinger eller an¬

Vi

dre møder med

medlemmer ude omkring i amtet.
anden måde at få tilbagemeldinger
på. Forslag og gode ideer er mange, og nogle kan prak¬
tiseres, andre ikke. Lejlighedsvis må vi dog konstatere,
at RAL tillægges større indflydelse, end vi har. F.eks.
fastlægger RALs bestyrelse ikke prisen på EDB-registreringsprogrammet ARKIBAS. Det gør derimod leveran¬
døren SLA-Arkivservice. De står for udvikling, salg og
vedligeholdelse af programmet - og ikke mindst udvik¬
lingen af programmet koster. Netop nu står selskabet
vore

Det kan jo være en

foran

at

skulle udvikle

version til

en

Windows-baseret program¬

par mill. kr. Det tyder ikke på en umiddel¬
bart forestående prisnedsættelse af programmet. Man
et

vil heller ikke

se RAL i spidsen for piratkopiering af
edb-programmet - den slags lovbrud vil vi aldrig gå ind
i endsige anbefale. Den seneste tids avisskriverier om
ulovlig kopiering af EDB-programmer burde få alle til

slå den tanke ud af hovedet for altid.

Arkivernes

Dag

Endelig vil jeg nævne et par aktiviteter, som endnu ikke
har fået deres endelige udformning. Den ene er Arki¬
vernes Dag, som er berammet til lørdag den 23. okto¬
ber 1999. Da

det 50 året for stiftelsen af Sammen¬

er

slutningen af Lokalarkiver - eller SLA i daglig tale. Forhåbendig vil alle arkiver i amtet - og Danmark - medvir¬
ke ved dette fremstød for lokalarkiverne og deres virke.
Årtusindskifte
Det sidste

Generationsskifter
I løbet af 1998 har bestyrelsen holdt ni bestyrelsesmø¬

nævne, er en dokumentation af
nytår er jo skelsættende ved at vi
forlader et årtusinde og træder ind i et nyt. Denne af¬
gørende begivenhed bør lokalarkiverne være med til at

der inkl. det konstituerende. Et

fastholde mindet

at

emne,

jeg vil

årtusindskiftet. Næste

gennemgående emne
på disse møder har naturligvis været den allerede nævn¬
te arkivvejviser, men vi har også diskuteret andre ting.
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om

-

tænk hvis

vore

forfædre havde

gjort det for 1000 år siden. Inden for den nærmeste
fremtid vil RALs bestyrelse derfor melde nogle forskel-
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lige planer ud til overvejelse i arkiverne. Som I ser, vil
der ikke blot i år, men de næste mange år være ar¬
bejdsopgaver nok for lokalarkiverne i Ribe Amt. Vi kan
derfor med fuld fortrøstning gå ind i det nye årtusinde.
Lad mig afslutte bestyrelsens beretning med at takke
bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb og amtskonsulent Birgitte H. Thomsen for uvurderlig hjælp til be¬
styrelsen og til medlemmerne. Også en tak til vore sam¬
arbejdspartnere på museumsområdet og i Historisk

ud, der

er

frem til

at

lokalarkivernes

arbejdsmark

indløbet nogle vældig gode artikler, så vi ser
kunne

udgive bogen dagen før Grundlovs¬

dag.
Kurser
Ribe Amts Lokalarkiver

til Ribe Amt bl.a. for den

begyndte i 1998 en ny række af
sammenhængende kurser, hvis formål er at give arkiv¬
medarbejderne et godt indblik i arkivverdenen og ruste
dem til at varetage det daglige arkivarbejde. Bestyrelsen
for Ribe Amts Lokalarkiver vurderede efter afviklingen

til mangfoldiggørelse af arkivernes beret¬
ninger i særtryk.

af den første række modulkurser, at det var så stor en
succes med så høj deltagelse og så gode tilbagemel¬

Samfund for Ribe Amt

årlige

-

samt

støtte

Amtskonsulentens

beretning 1998

Det

er for
mig lidt svært at forstå, at uden går så hurtigt,
jeg nu er på vej ind i mit sjette år som konsulent for
jer, lokalarkiverne i Ribe Amt. Det betyder jo, atjeg har
virket som lokalarkivernes konsulent i fem år nu. Ogjeg
må sige, at jeg år for år kan konstatere at gevinsterne
bliver flere og flere. I mit femte år som konsulent for
Ribe Amts Lokalarkiver har jeg nemlig igen haft den
store glæde at opleve, at det er blevet meget naturligt
for mange arkivfolk at kontakte mig, når der er brug for
assistance. Året har budt på mange ikke bare gode, men
også givende telefonsnakke, og endnu en gang kan jeg
fortælle, at jeg har været på mange arkivbesøg, og de
har også alle været gode og udbytterige - og det er mit
indtryk at det ikke kun er min opfattelse, det gælder og¬
så de arkiver der har benyttet sig af muligheden for at få
besøg på arkivet

at

Vejviser
En af de

store opgaver i 1998 var færdiggørelsen af ar¬
kivvejviseren. Den fortæller om arkiverne her i amtet og
kommer forhåbentlig til at føre mange kvalificerede
brugere til arkiverne og deres samlinger. Jeg er faktisk
både stolt af og glad for at kunne sige, at vejviseren er
færdig og at den præsenteres i aften - det sker efter kaf¬
fepausen. Ved den lejlighed vil jeg sige lidt om arbejdet

med den.

Grundlovsjubilæum
Men

jubilæum her i 1999. Det

ne

Det viste sig at være en god ide at holde
kursus lokalt, da ambitionsniveauet var forsøgt

gentages.

sådan

et

tilpasset efter deltagernes behov, evner og ønsker. Og så
der gode muligheder for at øve sig og god tid til at
få individuel hjælp - og ikke mindst gode diskussioner

var

på tværs af arkiverne - man lærer jo også af hinandens
problemer og spørgsmål.
I

april afviklede RAL et kursus, der blev kaldt Arkivet
kursus kunne arkivmedarbejderne
kundeservice og formidling - hvor¬
dan svarer man på en forespørgsel, hvordan udnytter
man arkivernes
samlinger på bedste vis - det var spørgs¬
mål, der blev taget fat på dén aften. I september måned
havde vi planlagt et lørdags-kursus i gotisk skriftlæs¬
ning, men det måtte vi aflyse på grund af for få tilmel¬
dinger. Jeg ved ikke rigtig om det skal tolkes som et tegn
på at arkivmedarbejderne i Ribe Amt er udlærte i kun¬
sten at læse de gotiske bogstaver - i hvert fald er mulig¬
og brugerne. På det
lære noget om både

heden for

at

afvikle kurser med det

emne

ikke taget

af bordet. I oktober 1998 havde vi en te¬
maaften om ejendomshistorie - hvordan bærer man sig
ad, og hvilket produkt kan man få ud af anstreng¬
permanent

elserne.

I ved, har Ribe Amts Lokalarkiver kastet

sig
ud i et nyt bogprojekt, nemlig den bog med arbejdstit¬
len Folk og folkestyre gennem 150 år, som Ribe Amts
Lokalarkiver udgiver i samarbejde med Historisk Sam¬
fund for Ribe Amt i anledning af Grundlovens 150 års
som

dinger, at det blev besluttet at gøre forsøget endnu en
gang. En ny række kursusmoduler blev sat i gang, dog
med justeringer i både indhold og varighed, så nye øn¬
sker og behov blev dlgodeset. I februar 1998 begyndte
vi med at holde et kursus i registrering, og det var den
manuelle registrering på blanketter, det gjaldt dén dag.
I marts holdt vi for første gang et kursus i EDB-registreringsprogrammet Arkibas i vores eget amt - og ifølge
deltagerne var det så godt et kursus at det sagtens kun¬

ser

foreløbig meget lovende

I november sluttede vi året af med

et

kursus lidt uden

for nummer, nemlig et kursus om søgesystemer. RAL
var af flere arkiver blevet
opfordret til at holde et kursus
i hvordan

opbygger gode og fornuftige søgesyste¬
samlinger. RAL tog opfordringen til
sig og arrangerede ret hurtigt det ønskede kursus - men
mer

man

til arkivernes
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desværre

var

arbejdsmark

der ikke helt så mange

tilmeldinger som vi

havde øn¬
tidspunk¬
lad det være en

RAL-Nyt

gerne havde set, heller ikke fra de arkiver der
sket kurset. Alle kan være forhindrede på de

I 1998 har

ter, vi vælger at afholde kurser på - men
opfordring til jer alle: Hvis I har særlige problemer eller
ønsker, så lad os det vide, for det ligger bestemt inden
for RALs rammer at arrangere kurser uden for kursus¬

Sognearkiv,

rækkerne, alt efter hvad der

nu

måtte

være

behov for.

jeg også som sædvanligt arbejdet sammen
med redaktøren af RAL-Nyt, Olga Pedersen fra Aastrup

redigere vores blad, RAL-Nyt. Bladet
i 1998, og vi synes det er lykkedes at få
et pænt lille blad på gaden. Vi arbejder hele tiden på at
gøre bladet så flot som muligt inden for de rammer vi
har men vi lægger også stor vægt på indholdet, så der¬
for vil jeg gerne her igen som tidligere år opfordrejer
udkom

to

om at

gange

-

medlemsblad kan altså ikke

Beretninger

til

En fast opgave jeg tager mig af hvert år er redigeringen
af lokalarkivernes beretninger for året der gik. De bli¬

udgives uden medlemsbidrag! Som I kan se er der jo
sådan set frit slag med hensyn til hvad der kan skrives

ver

udgivet i årbogen fra Historisk Samfund for Ribe

at

om

skrive til bladet - for

i bladet

-

det kan

et

være

små artikler om

et

lokalhisto¬

Amt, Fra Ribe Amt. RAL får lavet særtryk af beretning¬
erne, som hvert år bliver sendt ud til arkiverne. Arbej¬

risk emne, det kan være efterlysninger af oplysninger,
det kan være oplysninger om arkivering og materialer,

at redigere beretningerne er hvert år en god
mig til at få et indblik i, hvad der er sket pa det
enkelte arkiv siden sidst, og hvordan året er forløbet.
Men som sædvanlig vil jeg opfordrejer til at fortælle læ¬
serne mere om hvad der er indkommet på arkiverne i
årets løb. Fremover kan vi jo se i arkivvejviseren hvad

ja, man kan læse om mange forskellige arkivrelevante
spørgsmål i RAL-Nyt. I skal være med til at bidrage til at

det med

kilde for

der findes af

spændende arkivalier i arkivernes sam¬
der bliver jo heldigvis til stadig¬
på arkiverne, og dem vil vi alle
sammen gerne vide noget mere om. Der er jo mange
spændende arkivalier nindt omkring pä arkiverne.
Hvert år søger RAL Ribe Amt om tilskud til udgivelsen
af jeres beretninger i særtrykket - og det er da en ene¬
stående chance for at få gjort reklame for arkivet at bru¬
ge særtrykket til marketingsformål også, hvis I fortæller
om
juvelerne i samlingerne!
linger indtil

nu - men
hed afleveret nye ting
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det fortsætter!
RALs bestyrelse er min umiddelbare arbejdsgiver - og
jeg vil gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde og
et godt arbejdsår i 1998. Jeg vil også gerne takke alle ar¬
kiver og arkivmedarbejdere i amtet for 1998. Jeg ser
frem til endnu et godt år i 1999 sammen med jer og jeg

vil slutte med

en

opfordring til jer alle om fortsat at be¬
konsulent lige så meget som 1

nytte jer af mig som jeres
plejer at gøre.

Beretninger fra amtets
lokalhistoriske arkiver 1998

Billund Kommune

Blåbjerg Kommune

Lokalhistorisk Arkiv

Blåbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Billund Centret, Hans
TIF.: 75 33 24 72

Jensensvej 6, 7190 Billund

Sønder Allé 21, 6830 Nr. Nebel. Tlf.: 75 28 71 18

Åbningstid: Mandag kl. 8.30-11.30 eller efter aftale med

Åbningstid: Tirsdag kl. 19-21 eller efter aftale

lederen

Leder:

Leder: Sigrid Sørensen,
bel. Tlf.: 75 28 83 46

Kaj Schmidt, Søndermarksvej 411, 7190 Billund.

Tlf.: 75 33 13 92
Lokalhistorisk Arkiv for Grene

Sogn i Billund har i 1998
afleveringer, hvoraf kan fremhæves en stor sam¬
ling pressefotos fra dagbladet JydskeVestkysten, en sam¬
ling arkitekttegninger til huse i Billund, gamle elled¬
ningskort for Billund Kommune og en samling negati¬
ver fra et dødsbo efter en lokal
fotograf. Der har været
ca. 75
besøg i arkivet med stigende interesse for slægts¬
haft 48

forskning.

Jernbane Allé 8, 6830 Nr. Ne¬

Tilbageblikket over det forgangne år viser med al tyde¬
lighed, at vi, som er nye i ledelsen, har haft nok at gøre
alene med registrering, betjening af brugere samt stil¬
lingtagen til de spørgsmål, som løbende dukker op i det
daglige arbejde på arkivet.
Vi har foretaget 32 registreringer, og vi har haft 98 be¬
søgende, heri medregnet den gamle ledelse, som hel¬
digvis ofte kommer dels for at arbejde og dels for at stå
os bi med råd
og dåd.

Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv
Vorbasse Museum,

Kirkegade 3, 6623 Vorbasse
omstilling til Grindsted Mu¬

Tlf.: 75 33 37 17 (med

Blåvandshuk Kommune

seum)

Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv

Åbningstid: Tirsdag kl. 19-21 eller efter aftale
Leder: Sven

Tygesen, Stadionvej 4 A, 6623 Vorbasse

Tlf.: 75 33 31 39
Arkivets

postadresse: Stadionvej 4 A, 6623 Vorbasse

I 1998 har

besøgstallet i arkivet været større end i de
foregående år. Der er modtaget 48 afleveringer, heraf
flere ret omfattende. Bl.a. er der modtaget en samling
selvangivelser fra begyndelsen af det 20. århundrede.
Arkivet har arrangeret én udstilling i 1998,
Ved en mageskiftning med Vorbasse Museum har ar¬
kivet fået nye lokaler, som på det nærmeste har givet
ideelle lokaleforhold. Der er blevet bedre arbejdsfor¬
hold for både medarbejdere og besøgende, og ma¬
gasinforholdene er blevet forbedret. Arkivet er nu også
kommet på Internettet. E-mail-adressen er: svtfebillundkommune.dk.

Kirkegade 3, 6840 Oksbøl. Tlf.: 75 27 15 48

Åbningstid: Efter aftale med lederen, dog

er

arkivet

almindeligvis bemandet mandag-fredag kl. 9-12
Leder: L. G. Ipsen, Østparken 92, 6840 Oksbøl
Tlf.: 75 27 15 89

Årets
som

indkomster har

stort set

ligget på

i 1997. Blandt indkomsterne kan

samme

nævnes ca.

niveau
180 ej-

endomsbeskrivelser for huse i Oksbøl, en større foto¬

samling fra Beskæftigelseshuset, som nu er ophørt, fra
Turistkontoret og fra Janderup Lokalhistoriske Arkiv.
Desværre er mange svære at identificere p.g.a. mang¬
lende data

på bagsiden.

Arkivet har rekonstrueret billeder af

samtlige kom¬
munalbestyrelser i tiden 1970-1993, og de er blevet
hængt op på kommunekontoret.
I årets løb er der blevet udarbejdet fotoudstillinger
over

lokale

emner

(Blåvand Kro, Hesselmed og flygt-

163

Beretninger

ningelejren),

fra amtets lokalhistoriske arkiver 19«j«

som

har været opstillet forskellige steder i

I 1998 blev vort

EDB-anlæg udbygget med en Penti¬
scanner. De gamle com¬
putere er koblet sammen med den nye i et Windowsnetværk med den gamle Laserjet-printer fælles for hele
anlægget. Vi ser frem til en Arkibas-version, der kan vi¬
se scannede fotos. Arkivet er
på Internettet med E-mailadressen: blaoks@image.dk.
I november udkom den længe ventede billedbog
Længst mod vest. Bogen blev vel modtaget af publikum,
og pr. dags dato er ca. en fjerdedel af oplaget solgt.
um

Il-maskine med tilhørende

Bramming Kommune
Bramming Byhistoriske Arkiv
Jernbanegade 8 B, 1., 6740 Bramming. TIF.: 75 17 39 20
Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder: Olaf Bak, SporLsvej 7, 6740 Bramming
Tlf.: 75 17 45 51
Arkivets
I

postadresse: Sportsvej 7, 6740 Bramming

man i året 1998
afleveringer, hvilket er en lille stigning i forhold
til 1997, da der indgik i alt 32 afleveringer.
Nogle af afleveringerne omfattede flere enkeltdele,
men den mest omfattende kom fra
Bramming og Om¬
egns Jagtforening. Den indeholdt flere protokoller og

Bramming Byhistoriske Arkiv modtog

i alt 40

Erling Schmidt, Refshedevej 9, Store Darum,
Bramming. Tlf.: 75 17 90 11
Arkivets postadresse: Refshedevej 9, Store Dafum,
6740 Bramming

deltaget i fire møder af forskellig art,

der blev besvaret i alt 24

et skelsættende år for Darum Sognearkiv, idet
lykkedes at indsamle midler til indkøb af EDB-registreringsprogrammet Arkibas. Så nu forestår der et
stort arbejde for arkivet med at få samdige arkivnumre
lagt ind i systemet. Midlerne er skaffet fra fonde, fore¬
ninger og et enkelt pengeinstitut.
Sidst på året arrangerede arkivet i samarbejde med
Landsbyrådet for Darum Sogn og Bevaringsfonden for
Bramming Kommune en udstilling i Darum Fritidscen¬
ter. Udstillingen viste billeder fra Darum Sogn og fik
megen opmærksomhed og ros fra byens borgere.
Arkivet har i 1998 modtaget 16 afleveringer og haft
16 besøgende i arkivet. Derudover har der været såvel
skrif tlige som telefoniske henvendelser fra slægtsforskere. Blandt
afleveringerne var en afskrift af Ellen Lauge¬
sens
kogebog. Ellen Laugesen blev født i 1849 i Hejnsvig. Hendes fader var I. C. Laugesen, der var lærer og
kirkesanger i Darum fra 1859 til 1873. Kogebogen om¬
handler de ting, en husmoder arbejdede med på den
tid, f.eks. udskæring af dyr efter slagtning, fremstilling
af forskellige slags pølser samt konservering efter dati¬
dens metoder. Der er også opskrifter på mange slags
bagværk, f.eks. sukkerhjerter, kringle og Victoria theka-

1998 blev

det

ge-

andre arkivalier.
Arkivet har

Leder:

6740

kommunen.

og

forespørgsler. Af slægtsspørgs-

mål forekom fem, og i alt 23 personer aflagde besøg på
arkivet. Heraf var to udlændinge, en amerikaner og en

tysker, begge kom vedr. slægtsspørgsmål.
Af fotokopier udleveredes i alt 97 og der var 14 udlån
af arkivalier. Endvidere udleveredes der to ejendomsbeskrivelser.
Det samlede antal

afleveringer siden arkivets start i
november 1959 er nu på 1321 - alt indkodet på edb.
Arkivet har medvirket ved fremskaffelse af oplysning¬
er til diverse artikler, som skal
indgå i en bog, der agtes
udgivet i 1999 i anledning af byens 125 års jubilæum.
Arkivlederen har fra diverse dagblade og distriktsblade
endvidere sakset og registreret artikler med lokalt ind¬
hold.

Gørding Sognearkiv
Plejehjemmet Østergården, Nørremarken 23,
6690 Gørding
Åbningstid: 1. og 3. mandag hver måned kl. 19-21 samt
efter aftale med lederen
Lukket i juli

Arkivets

Sognearkiv

Nørrebyvej 12, Store Darum, 6740 Bramming
Åbningstid: 1. oktober - 31. marts: Onsdag kl. 15-17
samt
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efter aftale med lederen

Hessellundvej 14, 6690 Gørding

postadresse: Hessellundvej 14, 6690 Gørding

Arkivet har i 1998

modtaget en del afleveringer. Til vo¬
årlige lokalhistoriske aften i januar viste vi de gamle
Gørding-film, filmene er overspillet til video og derfor
res

lidt

nemmere at

ding Mejeri

og

kaffebordet

var

ver

Darum

måned

Leder: Nora Olesen,
Tlf.: 75 17 88 75

fra 8. klasse

håndtere. Vi så smalfilmene fra Gør¬

Den Gamle Smedie på Kirkevej. Efter
der musikalsk

underholdning ved ele¬
på Gørding Skole. Gørdingvisen blev

sunget og vi havde en lille gættekonkurrence. Ca. 135
personer deltog.
I marts måned havde arkivet
sen

i

Gørdinghallen,

og

der

en

stand

var stor

på Forårsmes-

interesse for ejen-

Beretninger

domsbeskrivelserne fra

byen og bøgerne om ejendom¬
på landet. Bogen om ejendommene i Tange er
nu færdig. Ejler Nielsen
og Hans P. Hansen arbejder vi¬
dere og vi håber på at få hele sognet beskrevet.
mene

Arkivet har haft besøg af amerikanske gæster som ved
Ejler Nielsens hjælp fandt efterkommere, og Ejler Ni¬
elsen lavede fine beskrivelser af ejendomme med ejer¬
lister fra deres slægt. Vi korresponderer også med en
anden amerikansk familie, som vi måske får besøg af i
1999. Skoleelever og andre interesserede er flittige bru¬
gere af arkivet.
Vi har også i 1998 modtaget pengegaver fra fonde og
fra Bramming Kommune. Nogle af pengene er brugt til
indkøb af en overheadprojektor, som vi allerede har
haft brug for nogle gange. Arkivets medarbejdere har
også i år deltaget i kurser arrangeret af vores amtsfor¬
ening, Ribe Amts Lokalarkiver.

Hunderup Sognearkiv
Kjærgårdvej 9, Hunderup, 6740 Bramming
Åbningstid: Vinterhalvåret: 1. og 3. mandag hver må¬
ned kl. 19.30-21.30

samt

Leder: Thea Boesen

efter aftale med lederen

Smidt, Puggårdsvej 3, Sejstrup,

6740

Bramming. Tlf.: 75 17 33 42
Arkivets postadresse: Puggårdsvej 3, Sejstrup,
6740 Bramming
Med

hensyn til indleveringer er året faktisk gået som
tidligere år. Vi har modtaget 24 effekter med breve, bil¬

leder,

protokoller m.m. Forespørgsler om slægts¬
forskning har der været mange af. Alle henvendelser
har været til gensidig glæde - når vi kan besvare de op¬
lysninger der søges tilføres der også arkivet noget.
I foråret 1998 gik vi i gang med forberedelserne til
det store projekt: Vi vil lave en landsbyfilm. Men hvor¬
dan skulle det gribes an? Vi startede med at låne film fra
andre landsbyer for at blive inspireret, og for at se, hvor¬
dan det skulle være eller ikke være. Det gav også en del.
Vi havde på forhånd bestemt, at det historiske var
prioriteret højt. Fortiden skulle med for at få det rette
billede af nutiden. En dag hvor sol og vind passede be¬
steg vi en helikopter og fik sognet fotograferet fra luf¬
ten. Ad den vej vil vi fokusere på de gamle gårde, der
stadig ligger det oprindelige sted og de gårde der blev
flyttet ud. I arkivet har vi fotografier, der viser, hvordan
gårdene så ud for 100 år siden, og de skal sættes ind
sammen med luftfotoet fra i
dag. Under flyveturen skal
der også berettes om de slesvigere, der flyttede til egnen
omkring 1860 og ligeledes om folk der udvandrede til

fra amtets lokalhistoriske arkiver 1998

USA i årene herefter.

Kirken, skolen og andelsbevægel¬
også være plads til.
Ved vort Åben Landsby-arrangement havde vi god til¬
slutning. Vi startede i kirken, hvor der samme dag var
barnedåb, derefter samledes vi i hallen, hvor forskellige
foreninger havde lavet en udstilling. Herefter gik turen
rundt til alle erhvervsdrivende i sognet. Den dag havde
sens

historie skal der

fotografen travlt, og det har han for resten haft siden.
til grav skal jo helst med i filmen. Dagpleje¬
mødre, skolen, postbudet, der kører rundt, o.s.v. Vi sø¬
ger stadig efter et par dansk-amerikanere, hvis bedste¬
forældre rejste ud. Vi synes det ville være et godt ind¬
slag, om de kom for at søge slægtens spor.
Den største opgave har vi tilbage. Filmen skal klippes
til, så den bliver spændende at se. Den må heller ikke
blive for lang. Det er de kvaler vi er nået til på nuvæ¬

Alt fra vugge

rende

tidspunkt.

Vejrup Sognearkiv
Vejrup-Endrup Fritidscenter, Skolevænget 5, Vejrup,
6740 Bramming
Åbningstid: 1. tirsdag hver måned kl. 15-17 eller efter
aftale med lederen

Andreasen, Grisbækvej 11, 6740 Bram¬
ming. Tlf.: 75 19 00 63
Arkivets postadresse: Grisbækvej 11, 6740 Bramming
Leder: Hans

Vejrup Sognearkiv er i fortsat fremgang. Vi har modta¬
get mange afleveringer, ikke mindst med billedmateria¬
le, som har været ret omfattende. Det har givet et meget
godt indtryk af vores by og sogn, som den har set ud si¬
den århundredskiftet. Ved dette års afslutning har vi
planlagt en billedudstilling med alle arkiverne i Bram¬
ming Kommune, så alle de billeder vi har fået er med til
at fortælle om den rivende udvikling der er sket.
Arkivet er flyttet på ny, selv om vi var godt tilfredse
med

vores

lokale,

som

kommunen havde stillet til rå¬

dighed. Børnehaven skulle dog udvide, og derfor er vi
flyttet ind i et hjørne af biblioteket (3 x 3 m), men også
her kun for en kort tid. Hvor vi skal flytte hen, og hvor¬
når, ved vi ikke.
I 1998 har vi fået 32

også fra USA

afleveringer og haft 148 besøg,
har nu brevvekslinger

var der besøg. Vi
med fire amerikanske familier.

Vester Nykirke

Sognearkiv

Kontorbygningen, Endrup Andelsmejeri, Bygaden 43,
Endrup, 6740 Bramming
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 19-21. Lukket i
juni ogjuli
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Leder: Else Marie Christensen. Tlf.: 75 19 12 10

Postadresse: Niels Erik Junk,

6740
På

Gummesmarkvej 8, Vong,

og

optegnelser modtages med interesse

Bramming
stiftende

generalforsamling den 4. november
Endrup blev sognearkivet lyst i »Køn
og Kuld«, idet der blev stiftet en sognearkivforening,
hvis fornemmeste formål er at drive Vester Nykirke Sog¬
en

1998 i klubhuset i

nearkiv.

Historisk Arkiv for Brørup og

Omegn

Biblioteket, Stadionvej 6, 6650 Brørup

Åbningstid: Torsdag kl. 15-17 eller efter aftale med le¬

På

generalforsamlingen blev Niels E. Junk (Gummesmark), Solveig Schmidt (Bramming), Else Marie
Christensen (Endrup), Hartvig Vind Jensen (Endrup)
og H. E. Gregersen (Endrup) valgt til bestyrelsen. Sø¬
ren
Ipsen (Endrup) blev suppleant.
Foreningen startede sit virke den 1. januar 1999. Det
er
bestyrelsens hensigt at opsøge samtlige husstande i
sognet for at tegne medlemmer. Kontingentet er fastsat
til 25 kr. pr. husstand.
Efter starten af arkivforeningen er Vester Nykirke
Sognearkiv nu en velkonsolideret organisation med en
nyregistreret samling placeret i gode lokaliteter på En¬
drup Andelsmejeri, og med en demokratisk valgt besty¬
ansvaret

Leder: Laurits

Clausen, Hyacintvej 6, 6650 Brørup

Tlf.: 75 38 18 55

Arkivets

postadresse: Hyacintvej 6, 6650 Brørup

1998 blev det år i arkivets 26 års historie, hvor der har
flest henvendelser. Både telefonisk, personligt og

været

skriftligt overgik 1998 tidligere års aktiviteter. Foruden
det har arkivet bidraget med indlæg ved Brørup Skoles
10 årsjubilæum, samt været til stor hjælp ved fem andre
klassers emneuge, hvor eleverne har fået hjælp på arki¬
vet med billeder
og materialer om de emner de var ble¬
vet bedt om at beskrive
og fortælle om.
Mange foreninger her på egnen har i disse år 100 års
jubilæum, så der har været ret travlt med at bidrage
med oplysninger og billeder. De fleste foreninger har
efterhånden henlagt deres arkivalier her på arkivet, så
de nu ved hvor de kan finde deres gamle protokoller og
billeder.

Vi fik i år

dette vil indebære.

relse, der har

Brørup Kommune

deren

Foreningens formål er stadfæstet i vedtægternes § 2
som
følger: Foreningens formål er at udbrede kendska¬
bet til og forståelsen for kulturhistorien og de kultur¬
historiske værdier i Vester Nykirke Sogn og Endrup by.
Foreningen driver Vester Nykirke Sognearkiv. For¬
eningens bestyrelse fungerer samtidig som arkivets be¬
styrelse og arbejder for at skaffe økonomisk grundlag
for sognearkivet. Foreningen skal virke for udbygning¬
en af
samarbejde mellem kulturelt interesserede en¬
keltpersoner, foreninger og institutioner med en sam¬
ordning af kulturelle aktiviteter for øje. Som medlem¬
mer kan
optages alle interesserede, foreninger, institu¬
tioner og virksomheder.
En af årsagerne til at vi har ønsket at få en egentlig
forening til at bestyre arkivet er, at vi dermed kan opnå
godkendelse som et arkiv, der kan tilknyttes Ribe Amts
Lokalarkiver og den landsdækkende Sammenslutning¬
en af Lokalarkiver med de fordele
og også forpligtelser

både for drift, økonomi og op¬

bevaring af arkivets arkivalier. Men det er også en besty¬
relse, der ved udadvendt arbejde og ikke mindst gen¬
nem interesse for
og medleven fra beboerne i sognet
håber på at komme i besiddelse af endnu flere beva¬
ringsværdige papirer og optegnelser om sognets for¬
hold fra fortiden, men også om nutidens foreteelser.
Vores nutid bliver de kommende generationers fortid,
så det der sker i dag har også arkivets interesse. Alle pa¬
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pirer, billeder
tak.

og

emner

udgivet årsskrift nr. 12, hvor de forskellige
omhandlede mennesker på Sønderskov, Fol¬

ding Kirkes 100 års jubilæum, erindringer fra Gjemdrup og andre små indlæg. Ud af de 400 eksemplarer vi
fik kopieret er der kun få tilbage.
Arkivet har i det forløbne år fået mange interessante
afleveringer og mange gamle fotos, både fra land og by,
som kan
bidrage til vores påtænkte fotoudstilling i uge
35 i anledning af Brørup bys 125 årsjubilæum.

Esbjerg Kommune
Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Torvegade 47, Postboks 522, 6701 Esbjerg
Tlf.: 75 18 18 55. Telefax: 75 18 09 40

Åbningstid: Mandag-fredag kl. 10-16, torsdag tillige
kl. 16-18

Leder: Jørgen

Dieckmann Rasmussen

1998 fortsatte, hvor

1997 slap: Der var nok at se til hele
tydeligere og tydeligere, at Es¬

året rundt. Det mærkes

bjerg Byhistoriske Arkiv er blevet et indarbejdet og selv¬
følgeligt begreb i de fleste esbjergenseres kulturbegreb.

BERETNINGER

FRA AMTKTS LOKALHISTORISKE ARKIVER 1998

Umiddelbart aflæses det ved de mange

afleveringer,
Utroligt mange ved, at papirer
m.m. som de selv, deres
forening, institution eller virk¬
somhed ikke længere selv har brug for bør afleveres til
der strømmer til arkivet.

arkivet fremfor

blive destrueret. Det resulterede i 179

at

afleveringer i 1998 - små og store mellem hinanden. De
indgår alle som brikker i den mosaik, arkivets samling¬
er
afspejler, og er af den grund af betydning. Nogle er
imidlertid vigtigere end andre, og som eksempel på
nogle af de større og vigtigere afleveringer kan nævnes
aflevering med protokoller og papirer fra Dansk
Beklædnings- og Tekstilarbejderforbund, en stor afleve¬
ring fra Esbjerg Kunstmuseum, en aflevering med
mange kassebøger og bilag fra Esbjerg Fiskernes Ind¬
køb og en omfangsrig aflevering fra nu afdøde Hen¬
ning Rasmussen, som var borgmester i Esbjerg 1964en stor

-

1979.
Denne

beredvillighed til aflevering til Esbjerg Byhier
naturligvis glædelig, men den skaber
også forventninger, som det til tider er vanskeligt, ja
næsten umuligt at honorere med de beskedne
perso¬
storiske Arkiv

naleressourcer, arkivet råder
Et af de største

over.

problemområder

er

sortering, ord¬

ning

og registreringen af de mange arkivalier og fotos,
der afleveres i løbet af et år. Vi kan ikke opfylde vores
faglige opgave uden disse afleveringer - de forøger vo¬
res viden om
byen, dens foreninger, virksomheder
Blot

der

lang vej fra

aflevering har fundet
forøge vor merviden om
by og befolkning. Den mellemliggende sortering, ord¬
ning og registrering er nemlig så ressourcekrævende, at
arkivets nuværende bemanding ikke slår til. Det samme
gælder på fotoområdet, hvor utrolig mange fotos ven¬
ter på at blive registreret. Før de har været gennem den¬
ne
procedure står de ikke til rådighed for borgerne. Puk¬
lerne overvindes kun med ekstra hænder, og ligesom i
1997 blev der i 1998 gjort en ekstra indsats ved at finan¬
siere ansættelse af ekstra arbejdskraft via driftsbudget¬
tet. Uden problemerne på nogen måde kan siges at væ¬
re løst må det konstateres, at indsatsen har
gjort en for¬
skel. Bedst aflæses det i brugen af det gamle kartoteks¬
system. Indtil 1998 var det hovednøglen til arkivets sam¬
linger. Ved udgangen af 1998 havde arkivets EDB-registreringsprogram Arkibas erstattet det som hovedind¬
gang til samlingerne, skønt vi på det tidspunkt havde
måttet stoppe det systematiske arbejde med inddate¬
ring og revision af den gamle samling af økonomiske
grunde. Den ekstra, men absolut nødvendige mer-arbejdskraftindsats satte nemlig sine tydelige spor i øko¬
nomien, så derfor måtte arbejdet indstilles pr. 1. nom.m.

er

sted til materialet

er

med til

en

at

Forfatteren til Glansbilleder fra et havregrynskvarter, Tor¬
ben Jensen, signerer bøger under præsentationen af bogen
på Esbjerg Byhistoriske Arkiv den 29. oktober 1998. Blandt
gaverne var der (selvfølgelig) en pakke Ota Solgryn. (Foto:
Brian Kristensen. Esbjerg Byhistoriske Arkiv. B 28.120).
vember 1998.

Forhåbentlig bliver det muligt at

genop¬

tage det i 1999.
Et af de felter, det blev

muligt at arbejde videre med,
registrering af ikke-personrelaterede avisudklip.
Avisudklip om personer håndteres løbende takket være
arkivets to revalidender samt de to medarbejdere, der
er
tilknyttet dem. Derimod har registrering af de øvrige
avisudklip ligget i dvale i en årrække, fordi der har
manglet mandskab til arbejdet. Heldigvis blev det mu¬
ligt at tage denne arbejdsopgave op igen via ansættelse
af en medarbejder i jobtræning. Da avisudklippene rerar
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gistreres ved hjælp af Arkibas kommer vi også ad denne
vej langt videre i udbygningen af den elektroniske søg¬

ning. I det daglige arbejde bliver det således sværere og
sværere at forestille
sig, at oplysninger ikke kan søges
via computeren, men skal findes ved hjælp af det gam¬
meldags kartotekssystem. Det vil dog tage endnu nogle
års koncentreret indsats, inden alle data fra de gamle
kartotekskort vil være indtastet.
Et andet af årets andre store problemområder har

manglen på magasinplads. Gennem snart ti år
til færdiggørelsen af de sidste to
rum i
kælderetagen. De står som rårum uden mulighed
for anvendelse. Pladsmanglen betyder, at uregistrerede
arkivalier m.m. hober sig op på gange m.m. Et uan¬
meldt besøg fra brandinspektoratet blev anledning til
at rejse sagen på ny, men af proceduremæssige grunde
lykkedes det desværre ikke at få den ønskede bevilling
igennem. Det medførte endvidere, at vi ikke kunne
hjælpe de mange rokerende forvaltninger og kontorer
på rådhuset med at aftage de arkivalier, de ikke længe¬
re havde umiddelbar
brug for. Forhåbendig løser pro¬
blemet sig i 1999, hvor der også må begynde at ske no¬
get på det område, der hedder elektronisk arkivering af
kommunale arkivalier. Løsning af dette meget kom¬
plekse problem vil dog kræve en helt særlig indsats, ik¬
ke blot af personalet - men også af hardwaremæssig art.
En væsendig arbejdsopgave i 1998 var færdiggørelsen
af Esbjergs Historie bd. 3 - det sidste bind i den Esbjerg¬
historie, som byrådet besluttede at udgive i anledning
af Esbjergs 100 års jubilæum som selvstændig kommu¬
ne i 1994
og 100-års købstadsjubilæet den 1. januar
1999. Arkivet skulle ikke skrive bindet. Den opgave lå i
hænderne på Verner Bruhn og Poul Holm. Alligevel
blev der meget at se til, bl.a. fremfinding af baggrundsoplysninger og illustrationer. Fotografafdeling¬
en sørgede for at tage de mange nyoptagelser, der gav
bindet den ønskede aktualitet med hensyn til illustra¬
tioner. Endelig blev der tale om et dybt engagement i
selve redaktions- og korrekturarbejdet indtil de sidste
hektiske nætter på trykkeriet. Den 16. november 1998
blev bd. 3 præsenteret ved en højtidelighed på rådhu¬
set. Ved indgangen til det nye årtusinde havde Esbjerg
fået den oversigt over byens og egnens historie, som har
været savnet i mange år.
Arkivets egen udgivelsesvirksomhed lå heller ikke
stille i 1998.1 slutningen af februar præsenteredes Hel¬
ga Dragsteds erindringer Med sygeplejen rundt i ver¬
den. Bogen blev udgivet i samarbejde med Dansk Syge¬
plejeråd, og adm. direktør Merete Thorsén var en af fle¬
re talere ved
receptionen, der blev holdt i arkivets loka¬
været

har vi søgt om penge
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ler. Næste

udgivelse var Søren Bertelsens erindringer
Esbjerg-tid, der udkom i slutningen af september.
Også denne reception blev afholdt i arkivet. Årets sidste
bogudgivelse var Torben Jensens bog Glansbilleder fra
et havregrynskvarter - en lidt usædvanlig erindringsbog
skrevet af en ikke engang 50-årig mand. Han havde et
brændende ønske om at fortælle erindringer fra det
kvarter, hvor han var født og opvokset. Mange delte
erindringer med ham, hvad man tydeligt så ved recep¬
tionen, det efterfølgende fyraftensforedrag og de loka¬
le boghandleres julesalg. Bogen blev arkivets bestseller
Min

1998.

Udgivelse af bøger er ikke arkivets eneste måde at
på. Udstillingslokalet bruges flittigt, og årets
hovedudstilling var DKP-Esbjerg - Folkets træ, kampens
træ. Udstillingen åbnede i slutningen af april 1998 i an¬
ledning af DKPs Esbjerg-afdelings 75-års jubilæum den
1. maj. Ligesom i den bog partiforeningen selv udgav i
anledning afjubilæet lå hovedvægten i udstillingen på
tiden indtil 1945. DKP har spillet en stor rolle i Esbjerg,
bl.a. i 1930'erne, hvor partiet var særdeles synligt i den
lokalpolitiske debat og ikke mindst gjorde sig gældende
på byens arbejdspladser. Under besættelsen indtog
kommunisterne en ledende plads i modstandskampen
mod den tyske besættelsesmagt.
Formidlingsvirksomheden har i øvrigt omfattet en
lang række foredrag, rundvisninger og byvandringer
for folkeskole- og gymnasieklasser, daghøjskoler, pen¬
sionist- og efterlønsklubber. Denne arbejdsopgave er
meget vigtig og populær, og et af de store hits er fore¬
dragetJul i Esbjerg, som indgår i mange foreningers ju¬
leafslutning. Emnet gav også anledning til et timelangt
radioprogram på DR, produceret af Helle Lundberg.
Programmet blev først sendt på Radio Syd, dernæst på
formidle

DRs PL Foruden de

nævnte

aktiviteter har der været

ar¬

rangeret en række kurser og foredrag i samarbejde
med

Esbjerg Folkeuniversitet og Sydvestjysk Egns- og
Slægtshistoriske Forening. Det har drejet sig om fyraf¬
tensforedrag, aftenforedrag og søndagsmatineer samt
kurser i slægts- og lokalhistorie, et kursus i hertugdøm¬
mernes

historie

samt et

rie. Der har været
teter.

nemført

en

holde alle

rede

kursus i Skånelandenes histo¬

god tilslutning til alle disse aktivi¬
Endelig bør det nævnes, at der har været gen¬

som

en

række omfattende interne kurser. For at

medarbejdere så velorienterede og opdate¬
muligt blev der gennemført kurser i arbejds¬

rutiner og

-procedurer samt indføring i arkivets mange
forskellige samlinger. Kurserne har vist sig meget nytti¬
ge og har endvidere givet anledning til diskussion af
mål og midler for det fremtidige arbejde.
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Guldager Vandmølle. (Guldager Sognearkiv).
I

Guldager Sognearkiv
Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 18.30-21.00 samt
efter aftale med lederen

Leder: Christian Jakobsen,
6710
1998

Guldagervej 76,
Esbjerg V. Tlf.: 75 11 60 24

roligt år for Guldager Sognearkiv. Der kom
afleveringer, så der blev tid til at ordne de
mange artikler, som nu afdøde lærer Randløv skrev til
dagbladet Vestkysten som referent for Guldager Kom¬
mune i
perioden 1943-1972. Det store materiale var ud¬
lånt af Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
I det lokale blad Nordvest-Nyt har der været uddrag
af erindringer fra Marius Schmidt. Der blev fortalt om
episoder fra besættelsestiden, og der var en artikel om
Guldager Vandmølle, der desværre er revet ned - samt
om landpost og spillemand Peder Poulsen, der blandt
andet skrev melodien til Guldagersangen.
var et

ikke mange

Arkivet har heller ikke i det forløbne år haft så mange

besøgende i åbningstiden, men mange får en aftale i
stand med lederen og aflægger besøg i dagtimerne.
Desuden har vi modtaget nogle skriftlige henvendelser,
som

vi besvarer efter

evne.

begyndelsen af 1999 mistede Guldager Sognearkiv
idet Robert Christensen afgik ved dø¬
den i februar måned efter kort tids alvorlig sygdom.
Robert har lagt et utrolig stort stykke arbejde i lokalar¬
kivet, først med at få realiseret planerne, senere med
opbygningen af arkivets samlinger. Han har en væsent¬
lig del af æren for at Guldager i dag har et velordnet og
velfungerende lokalarkiv. Vi vil savne Roberts ildhu,
hans energi og hans fine menneskelige egenskaber.
en

af pionererne,

Historisk Samlingfra Besættelsestiden 1940-1945
Torvegade 47, Postboks 522, 6701 Esbjerg
Tlf.: 76 10 03 18

Telefax: 75 18 17 77. E-mail:

hsbnwo@post4.tele.dk

Åbningstid: Tirsdag kl. 10-12 og torsdag kl. 10-12 og
kl. 13-18

Leder: Niels Wium Olesen
Internet og forskningspublicering var de to mest frem¬
trædende sider af Samlingens udadvendte og formid¬
lende virke i 1998. Samlingens hjemmeside på Internet

(www.hsb.dk) blev flittigt besøgt af interesserede fra he¬
le landet, ja, fra hele verden. Det ikke blot dryppede
med forespørgsler pr. e-mail, det formeligt væltede ind.
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Brugerne af denne ydelse rakte fra skoleelever over al¬
mindeligt interesserede til forskere. Interessen har vist,
at Samlingen satsede
rigtigt, da der tilbage i 1995 blev
satset på dette nye medie.
Forskningsformidlingen manifesterede sig i form af
blandt andet artikler til tidsskrifter og antologier, kro¬
nikker i de større dagblade og bidrag til sidste bind i
Esbjerg Kommunes trebinds værk Esbjergs Historie. I
relation til forskningen på Samlingen kom endvidere
medvirken i interviews i landsdækkende dag- og fagbla¬
de

samt

i radio, bl.a. i DR PI.

På såvel Internet- som
om, at

på formidlingssiden vidner det

Historisk Samling fra Besættelsestiden i de sene¬

år har fået

stadigt klarere profil også uden for Es¬
Det understreger karakteren af Sam¬
som et landsdækkende arkiv i Esbjerg - et binde¬
led mellem Esbjerg og omverdenen, såvel den nære
som den
fjernere.
Aktiviteterne i 1998 foregik både indenfor og uden¬
for Samlingens mure. Ikke unjiddelbart synligt for pub¬
likum og brugerne af Samlingen blev det fortsatte ar¬
bejde med registrering af arkivalier videreført af blandt
andre Samlingens frivillige medarbejdere. Der blev og¬
så forsket og arbejdet med forberedelsen af udstilling¬
en Den Danske
Kamp, der blev åbnet i januar 1999.
Med direkte adresse til verden udenfor Samlingen fort¬
satte det bredt formidlende arbejde i form af foredrag,
undervisning og publicering i diverse medier.
Nyhedsbrevet fik med nr. 3/98 nyt layout. I det nye lay¬
out betones forkortelsen HSB for at understrege Sam¬
lingens aktiviteter på Internet. Internet fungerer ikke
som et alternativ til
Nyhedsbrevet, men som et supple¬
ment.
Oplaget er stadigt stigende. Fra nr. 3/98 blev Ny¬
hedsbrevet trykt i to oplag på i alt 525. Nyhedsbrevet er
et eksempel på, hvordan Samlingen ikke kun når Esbjerg-borgere, idet godt halvdelen af modtagerne er
bosiddende udenfor Esbjerg. Nyhedsbrevet er fortsat et
væsendigt aktiv for Samlingen og det er glædeligt at se,
hvordan det modtages af såvel pressen som andre læse¬
re. I nr. 3/98 havde vi den
glæde at have Erik Lindeli fra
Uppsala, i sin tid en af Palle Schmidts samarbejdspart¬
nere, som gæsteskribent med en spændende artikel om
den danske modstandsbevægelses spor i den kolde
krigs Sverige.
I 1998 blev der arbejdet på udstillingen Den Danske
Kamp - en multimedieudstilling om besættelse og hi¬
storiebevidsthed. I kraft af en anonym donation af øko¬
nomiske midler var det muligt at ansætte cand.mag.
Rasmus Mariager som medarbejder på udstillingen.
Formidlingskonceptet blev udarbejdet ligesom der blev
re

bjergs
lingen
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en

grænser.

valgt fotos, film og lydklip til denne første historieformidiende multimedieudstilling i Esbjerg. I øvrigt også
den første af sin art i Danmark. Udstillingen er et ek¬

sempel på Samlingens bestræbelse på at forbinde
forskning med det bredt formidlende perspektiv til sto¬
re
målgrupper.
Samarbejdet med Esbjerg Folkeuniversitet i forbin¬
delse med foredragsrækkerne i forår og efterår var igen
i 1998 et mødested for Samlingens brugere, såvel nye
som
gamle. Til foredragene præsenteres den nyeste
forskning for det typisk meget engagerede publikum,
som
giver igen med spørgsmål og kommentarer. Flere
af Samlingens foredrag er blevet vist i lokal-tv og et en¬
kelt blev bragt som et selvstændigt radioprogram i Dan¬
marks Radio. I årets løb er Samlingen blevet besøgt af
ni skoleklasser, som har modtaget foredrag og er blevet
introduceret til

Samlingen. Desuden er Samlingen ble¬
besøgt af enkelte elever eller grupper fra folkesko¬
len, gymnasierne, HF og HTX, som arbejder med pro¬
jektopgaver. De benytter Samlingens arkivalier og Sam¬
lingens leder og de frivillige medarbejdere som fortæl¬
lere, vejledere eller sparringspartnere. Internetkontakt
mellem Samlingen og eleverne indgår efterhånden of¬
vet

te

i

et

sådant forløb.

Samlingens aktiviteter på Internettet

er vokset dra¬
stisk i 1998. Det strømmer ind med henvendelser og

forespørgsler fra nær og fjern. Visse uger indløber op til
20 skriftlige forespørgsler. Interessen må hilses velkom¬
men, men det er også en ressourcekrævende opgave at
besvare alle fyldestgørende. Med optagelsen på de
gængse søgemaskiner og fordi Samlingen er en af de
første historiske institutioner i landet, der konsekvent
har

satset på Internet, er vores placering i det nationale
Internetlandskab central. Som et led i den fortsatte ud¬

vikling af Internetformidlingen fik Samlingen i 1998
eget domænenavn: www.hsb.dk. I december åbnede en
nyhedsservice, hvor nyheder med relation til Samling¬
en, besættelsestidens historie, Anden Verdenskrig og
beslægtede emner bringes. F.eks. annonceringer af nye
bogudgivelser, kronikker i dagbladene, radio- og tv-udsendelser, nye forskningsresultater, nye opdagelser
samt omtaler af diskussioner, debat og andet fra både
ind- og udland.
Samlingens speciallitteratur om Anden Verdenskrig
og beslægtede emner registreres fortsat af Kaj Kongshøj
fra gruppen af frivillige medarbejdere og Centralbiblio¬
teket. Bogsamlingen er regionens bedste når det gæl¬
der Anden Verdenskrig, ikke mindst med hensyn til
udenlandsk litteratur. Den benyttes flittigt af især ung¬
domsuddannelserne, når de skriver projektopgaver.

BKRETNINI.FR

Hilda Pedersen, Dorthe Petersen og Anni Sønder¬
borg fortsætter arbejdet med registrering af de stadigt
indstrømmende avisudklip. Avisudkliparkivet er regi¬
streret på EDB, hvilket har nedbragt ekspeditionstiden
på mange forespørgsler betragteligt. Det er ikke sjæl¬
dent, at telefoniske forespørgsler nu kan klares på 3-5
minutter, mens forespørgeren stadig hænger i røret.
Ib Rahbek har forestået registreringen af det omfat¬
tende arkiv efter læge Knud Nordentoft (Varde), der
mistede livet i Neuengamme i 1944. Arkivet indeholder
over 500 enkeltdokumenter, fortrinsvis breve, men også
en helt enestående
dagbog skrevet på toiletpapir i Ve¬
stre Fængsel og Frøslevlejren.
Samlingen er blevet besøgt seks gange af foreninger/
daghøjskoler, hvor gæster har modtaget foredrag og
udpluk af Samlingens arkivalier er blevet fremvist. Dor¬
the Petersen har i åreLs løb holdt adskillige foredrag på
baggrund af sin bog Thue og hans tid. Niels Wium Ole¬
sen har holdt ni
foredrag på universiteter, uddannel¬
sesinstitutioner, højskoler og i foreninger rundt om i
landet samt deltaget i konferencer.
Samlingen har, udover samarbejdet med Esbjergs øv¬
rige kulturinstitutioner om aktivitetskalendere og lig¬
nende, arbejdet sammen med flere af de nationale og
internationale institutioner, der beskæftiger sig med be¬
sættelsestiden og Anden Verdenskrig. Nævnes skal især
Frihedsmuseet i København for såvel det generelle
samarbejde, som for den bistand, museet har ydet med
udlån af fotos til arbejdet med udstillingen Den Danske
Kamp. Ikke mindst derfor bliver museet også den første
institution, som huser udstillingen, når den kommer på
turné i efteråret 1999. Samarbejdet med Det Kongelige
Bibliotek er også blevet fortsat fortrinsvis vedrørende
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bårne. Ofte

skyldes sådanne henvendelser den forsk¬
ningsformidling, der sker igennem blandt andet publi¬
cering i tidsskrifter og antologier, men Samlingens In¬
ternet-aktiviteter er også en af grundene. Samlingen
regnes i medierne for en institution, der til stadighed
arbejder med at eng-agere folk i den moderne historie i
almindelighed og i besættelsestidens i særdeleshed. Det
kan vi kun

være

tilfredse med.

Et

særligt udslag af den bevågenhed Samlingen ny¬
der i pressen og medierne var den tv-udsendelsesrække
om
Esbjerg under besættelsen, som Mediehøjskolen i
samarbejde med Samlingen lavede i januar og februar.
Det gav Samlingen omtale, der straks udmøntede sig i
flere afleveringer.
Samlingens leder, Niels Wium Olesen har fremlagt
en revideret
handlingsplan for det næste års virke for
bestyrelsen. I den forbindelse blev der udtrykt et særligt
velkommen til det nye bestyrelsesmedlem, formand for
Kulturudvalget i Esbjerg Kommune, Ralph Jørgensen.
Bestyrelsen takker i øvrigt alle, der i årets løb har vist
interesse for Samlingen. En særlig tak til Samlingens lo¬
yale frivillige medarbejdere, der som altid har ydet et

godt og stort arbejde. Samlingen takker også Bent Iver¬
sen, der er udtrådt af bestyrelsen efter fire års arbejde
for Fonden: Historisk

Samling fra Besættelsestiden. En¬
delig skylder bestyrelsen Esbjerg Kommune stor tak for
en altid
velvillig indstilling overfor Samlingen.
Samlingen takker også alle, der i årets løb har afleve¬
ret materiale. Afleveringerne er i den sidste ende det
vigtigste fundament for Samlingens fremtidige arbejde.
S & W Fondet og BG Fonden i Esbjerg takkes desuden
for økonomisk støtte, mens
støtte

Carlsbergfondet takkes for
forskningsarbejde.

til Niels Wium Olesens

de

illegale skrifter. Samarbejdet med Musée de la Reside la Deportation i Grenoble i Frankrig er
fortsat med grundig gensidig orientering. I de følgende
år vil Samlingen modtage et par mindre særudstillinger
stance et

fra Grenoble.
Niels Wium Olesen

deltager i et netværk af yngre besættelsestidsforskere, der alle arbejder på at opnå ph.d.graden. Igennem dette arbejde udbygges de i forvejen
gode relationer til universiteterne. Niels Wium Olesen
er medlem af redaktionen for tidsskriftet Den Jyske
Historiker og sidder i bestyrelsen for Selskabet til
Forskning i Arbejderbevægelsens Historie.
Samarbejdet og lydhørheden fra såvel lokale som
landsdækkende medier har fungeret fint i 1998. Sam¬

lingens voksende gennemslagskraft kan blandt andet
måles ved de stadigt flere uopfordrede henvendelser
fra de landsdækkende medier, trykte såvel som æter¬

Hjerting Lokalarkiv
GI.

Guldagervej 14, 6710 Esbjerg V

Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder: Grete

Gregersen, Engvænget 2, 6710 Esbjerg V

Tlf.: 75 11 57 87
Arkivets

Så

postadresse: Engvænget 2, 6710 Esbjerg V

tiden kommet, da der igen skal skrives beretning
for året der er gået. 1998 har været et stille og roligt år.
er

Vi har fået

en

del

indleveringer,

og

der

er

ligeledes

en

del, der har fundet ud af, at der findes et lokalarkiv i

Hjerting. Det har ført til flere forespørgsler via telefo¬
nen, og det er jo dejligt at kunne hjælpe på denne må¬
de.
Vi har

rettet

vangskolen

forespørgsel til Hjerting Skole og Nordbilleder af afgangsklasserne på de to

om
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skoler, og nu bliver det spændende at se hvor langt til¬
bage vi får klassebillederne.
Så er det med glæde jeg kan berette, at vores bog¬
samling vokser ganske støt. Vi havde i slutningen af
1998 en samling på 325 bøger. Mange af bøgerne er ble¬
vet doneret, og en del har vi købt - bla. Øen Langli på
kassettebånd

(7 stk.). Det er et stort ønske

at

komme til

eje bogen, da der på båndene ofte henvises til bille¬
bogen.
I 1998 har vi sagt farvel til to medlemmer af besty¬
relsen, og vi skal i det kommende år have suppleret be¬
styrelsen med to nye medlemmer.
at

der i

Året

1998 blev det år hvor Skads

kale til det lokalarkiv, der gennem en længere årrække
har været et stærkt ønske om i sognet, kunne Skads Sog¬
nearkiv

torsdag den 16. april 1998 officielt indvie sine
nyistandsatte lokaler på Mølhøjvej 10 i Andrup. Det
blev en fesdig og uforglemmelig eftermiddag, hvor
mange interesserede fra sognet mødte op for at bese lo¬
kaliteterne. Også lederen af Esbjerg Byhistoriske Arkiv,
Jørgen Dieckmann Rasmussen, var til stede og ønskede
i sin tale bestyrelsen til lykke med, at arkivet nu var ble¬
realitet.

vet en

Hostrup Sognearkiv

Den

Kokspant; Fritidscenter, Kokspanevej 54,
6710

Esbjerg V

Åbningstid: 1. torsdag hver måned kl. 19-21

samt

efter

aftale
Leder: Elna

Vogt, Kokspang Hedevej 5, 6710 Esbjerg V

Tlf.: 75 26 91 65
Arkivets

6710

postadresse: Kokspang Hedevej 5,
Esbjerg V

Endnu

år

gået med stadig stigende aktivitet, hvor
vi har fået affotograferet billeder som jo så er arkiveret
sammen med historien, om
muligt. Vi har haft ret så
mange afleveringer, som folk er kommet med, bl.a. skø¬
der, pantebreve og aftægtskontrakter fra århundred¬
skiftet. Sidste år omtalte vi gravsten, som vi var ved at re¬
gistrere - det er vi nu ved at være færdige med. Materia¬
let blev afleveret og gemt på arkivet, med så mange op¬
lysninger som muligt. Man kan næsten blive grebet af
det, for man kommer langt omkring i landet for at hen¬
te oplysninger om familieforhold.
Af sjove ting som vi er stødt på kan nævnes, at der en¬
gang

Å.

et

er

for mange år siden har været perlefiskere i Varde

Det

var en tysker som der var bud efter, men han
aldrig rigtig i gang, da han døde af lungebetæn¬
delse på grund af det kolde vand. Det var nok før for¬
ureningen fra Grindstedværket satte ind.

kom

Skads

Sognearkiv

Mølhøjvej 10, Andrup, 6705 Esbjerg 0
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 18.30-19.30 samt
efter aftale

Kontaktperson: Finn Ryneld, Majgårdsparken 23, An¬
drup, 6705 Esbjerg 0
Tlf.: 75 16 00 48. E-mail: skads-kirke.ryneld@post.tele.dk
Arkivets

postadresse: Majgårdsparken 23, Andrup, 6705
Esbjerg 0
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Sognearkiv gik ind i sin

første sæson med almindeligt arkivarbejde. Efter flere
år præget af bestræbelser på at tilvejebringe et egnet lo¬

forgangne vinter er gået med at komme ind i ar¬
bejdet med at registrere og arkivere. Og heldigvis har
arkivet modtaget en del afleveringer, herunder flere
særdeles store afleveringer. Der er således ikke udsigt
til, at arkivets medarbejdere bliver arbejdsløse lige med
det samme. Vi håber dog selvsagt på endnu flere afleve¬
ringer i den kommende tid. Ligeledes ville det være
glædeligt, om flere end hidtil aflagde arkivet et besøg i
den faste

åbningstid.

Blandt de

afleveringer vi indtil nu har registreret og
arkiveret føler jeg trang til at nævne nogle koppevaccinationsattester fra 1700-tallet, som er udstedt i sognet.
Formodentligt af en omrejsende fysikus eller læge, da
Esbjerg-egnen så vidt vides ikke rådede over personer
med kvalifikationer i den

retning på daværende tids¬
punkt. Men måske kan andre arkiver være behjælpelige
med supplerende oplysninger om fænomenet eller
korrigere den antagelse, at personer med mulighed for
at foretage vaccinationer af den art ikke fandtes i områ¬
det.

Planerne for

arbejdet i Skads Sognearkiv i den nær¬
sig til at videreføre det dag¬
lige arbejde med at registrere og arkivere allerede mod¬
tagne arkivalier samt fremtidige afleveringer. Det er
dog et ønske med tiden at kunne iværksætte et opsø¬
gende arbejde med henblik på at sikre potentielt arkiv¬
materiale, inden det kastes bort eller på anden måde
går tabt. Ligeledes er det arkivets hensigt inden for en
overskuelig fremtid at afholde en udstilling med indle¬
verede billeder, dels for, om muligt, at opnå identifika¬
tion af nogle af de afbildede, og dels for at gøre op¬
mærksom på arkivets virksomhed i en bredere kreds.
meste

fremtid indskrænker
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Vester Nebel Sognearkiv

I 1998 har vi fået 34

Sognehuset, Vester Nebel Skole, Stokbrovej 16,
6715 Esbjerg N. Tlf.: 75 16 99 89

ledsamlinger, et jubilæumsskrift og fire erindrings- og

afleveringer. Heraf var der 14 bil¬

Leder:

levnedsskildringer, og flere interessante artikler fra tids¬
på året modtog vi fra Ib P. Berg et hæfte,
der var en renskrift af protokollen for Albue Fuglekøje
og med kommentarer af Ib Berg. Et meget interessant

6715

skrift

Åbningstid: Sidste torsdag hver måned kl. 18.30-20.30
eller efter aftale med lederen

Henningjørgensen, Lifstrup Hovedvej 54,
Esbjerg N. Tlf.: 75 16 92 46
E-mail: henning.joergensen@esbjerg.mail.telia.com
Arkivets postadresse: Lifstrup Hovedvej 54,
6715 Esbjerg N
I 1998 har vi ført 26

indkomstjournaler. Det er et fald i
forhold til 1997, som til gengæld var arkivets rekordår.
Så vi er godt tilfredse alligevel. Arkivets billedbehold-

ning er forøget med ca. 200 stk. Her skal vi specielt næv¬
ne, at vi har modtaget Ebba Eriksen/Willes billedsam¬
ling (Ølufvad), Laurids Ribers billedsamling (Lifstrup)
samt lånt en større billedsamling med-værdifulde gam¬
le billeder fra Lifstrup. Af arkivalier skal nævnes, at vi
har modtaget dele af Vester Nebel Sogneforenings, Ve¬
ster Nebel Foderstofforenings og Vester Nebel Hus¬
holdningsforenings arkiv.
Formidlingsmæssigt har arkivet stået for filmfremvis¬
ning i forbindelse med en skolegensynsfest, en al¬
mindelig filmforevisningsaften, en billedudstilling samt
et foredrag i forbindelse med en udflugt. Disse aktivite¬
ter

har

næsten

alle

været

succesfulde. Derudover har ar¬

kivet haft ekstraordinært åbent flere gange i
delse med andre aktiviteter i Sognehuset og har

forbin¬
her væ¬
ret meget godt besøgt. Generelt har der været flere be¬
søg og almindelige henvendelser end de forrige år.
Nævnes skal naturligvis også, at vi på arkivet fortsat
deltager på RALs modulkurser, Esbjerg Kommunes ar¬
kivudvalgsmøder og fortsætter registreringen af vort
materiale. Vi har desuden
nets

nu

indtastet næsten alle sog¬

kirkebøger på EDB (KIP2) frem til 1892.

Til slut vil vi takke Skads m.fl. Herreders Brandkasses

Fond

Esbjerg Kommune for deres trofaste økono¬
Og Vester Nebel-Ølufvad tak¬
naturligvis for næsten gratis logi i Sognehuset.

samt

miske tilskud til arkivet.
ker vi

Fanø Kommune

Sognearkivet i Nordby
Engersvej 5, Nordby, 6720 Fanø. Tlf.: 75 16 62 60
Åbningstid: Tirsdag kl. 10-12 og onsdag kl. 19-21 eller
Niels

efter aftale med lederen

Leder: Anne Jensen,

Kikkebjergvej 18, Nordby,

6720 Fanø. Tlf.: 75 16 32 28
Arkivets postadresse: Kikkebjergvej

6720 Fanø

skrifter. Sidst

om en

svunden tid.

Villy Nielsen har nu udarbejdet og afleveret en adres¬
seog navneliste til brandforsikringsarkivalierne fra
1792-1973. Denne liste gør Nordby Sogns brandforsikringsarkivalier lettere tilgængelige, og vi har gjort brug
af den til de forespørgsler vi får fra folk, der gerne vil fø¬
re huse tilbage til deres oprindelige udseende. Arbejdet
med listen har strakt sig over tre år.
Vi har haft 247 besøgende i 1998 og besvaret en del
breve og telefonopringninger. Arkivsystemet er vi nu i
gang med at køre ind på EDB. Også i år har vi med
taknemmelighed modtaget tilskud fra Fanø Spare- og
Laanekasse, Fanø Kommune og Skads med flere Her¬
reders Brandkassefond.

Sønderho-arkivet

Sognegården, Landevejen 41, Sønderho, 6720 Fanø
Åbningstid: Mandag kl. 19-21 samt efter aftale med le¬
deren
Leder:

Jørgen Lind, Møllegården, Sønderho,

6720 Fanø. Tlf.: 75 16 41 14
Arkivets

postadresse: Møllegården, Sønderho,

6720 Fanø
Sønderho-arkivet har i 1998

modtaget en del afleve¬
ringer - i antal ikke så mange, men i omfang store! Ar¬
ten af afleveringer spænder som sædvanligt vidt med en
del fotografier, postkort, breve, beretninger, skøder og
andre personlige papirer samt ejendomspapirer.
En gruppe studerende ved Århus Universitet har
sendt en afhandling - endda på engelsk - om Sønderho¬
dagen som de har opfattet den på grundlag af indsam¬
let stof i arkivet, interviews m.m. En skoleelev fra Dam¬

gaard har ligeledes sendt sin 10. klassesopgave, som ar¬
kivet også har hjulpet lidt til med. Det er altid spæn¬
dende at se, hvordan personer »udefra« opfatter Søn¬
derho og Sønderhoforhold og ser ting, som vi ikke selv
bemærker i hverdagen.
Fra en håndværksmester, der nu har lagt op, har vi
modtaget en meget stor mængde arkivalier fra talrige
byggesager, som han gennem en årrække har været in¬
volveret i. Samme

18, Nordby,

ho

Sogneråd

tioner

og

stammer

mester

har

været

medlem af Sønder¬

Luftmeldevæsenet, og fra disse funk¬
yderligere en mængde arkivalier. Fra
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dødsboet efter den
var

gamle frøken der efter sin far,

skræddermester, videreførte

ning (m.m.m.)

og

en

som

manufakturforret¬

Telefoncentralen i Sønderho

gen¬

menneskealdre, har arkivet modtaget kasser af
materiale, der karakteriserer disse virksomheder.
nem

Villy Nielsen, Nordby, har været

os behjælpelig med
optegnelser af frem¬
lagte fæstebreve samt »Fæste Protocol for Sønderho
Sogns Indbyggere«, der findes håndskrevet i jordebo¬
gen for Sønderho Sogn.
Arkivet har som sædvanligt leveret diverse oplysning¬
er
og især billeder til forskellige udgivelser, artikler,
at

transskribere alle de indledende

m.v., mens

det vist kun

er

blevet til

en

enkelt fremvis¬

ning af gamle billeder.
Arkivet tog kort efter nvtår det nye Arkibas EDB-registreringssystem i brug. Vi har fäet indskrevet mange af
afleveringerne siden oprettelsen af arkivet i 1982, men
der er lang vej endnu til vi er færdige med en komplet
registrering - bliver man mon nogensinde helt færdig
med det? Allerede nu har vi dog fornøjelse af at kunne
søge bestemte arkivalier eller emner i systemet.
Også for 1998 en stor tak til alle, der på den ene eller
anden måde har støttet Sønderho-akivet.

Arbejdet i arkivet koncentrerer sig om registrering af
EDB-registreringsprogrammet
Arkibas, samt om registrering al' et stort antal ikke før¬
hen registrerede billeder. I årets løb er et projekt ved¬
rørende registrering og arkivering af fotograferne
Lunds plade- og negativsamling sat i gang. Samlingen
består af mange tusinde plader og negativer, som dæk¬
ker perioden 1908-1970. Efter gennemgang af de første
100 plader skønner vi, at det vil være muligt at finde op¬
lysninger om tid, sted og motiv for en meget stor del af
samlingen.
En del af arkivets målsætning for 1998 var et ønske
om at
styrke formidlingen af lokalhistorien. Dette er i
høj grad lykkedes, idet arkivets medarbejdere har holdt
foredrag samt vist lysbilleder og billeder ved flere ar¬
rangementer i årets løb. Arkivet deltog også i Kulturnat
1998-arrangementet og havde i den anledning lavet et
par fine udstillinger om kommuneskolerne og sygehu¬
eksisterende arkivalier i

set.

I december måned udgav arkivet et lille hæfte - Små
bidrag til en lokalhistorie - med artikler om bl.a. krigs¬
flygtningene i Grindsted i 1945 og de to krigergrave fra
krigen i 1864 på Grindsted Kirkegård. Hæftet, der er
forfattet af Ruben Karstoft, har

Grindsted Kommune
Grindsted Lokalhistoriske Arkiv
Grindsted Bibliotek, Tinghusgade
Tlf.: 75 32 09 00. Fax: 75 32 32 94

Åbningstid:

16, 7200 Grindsted

Onsdag kl. 15-18 eller efter aftale med le¬

er åben i bibliotekets
åbningstid
fens Erik Starup, Horsbølvej 13, 7200 Grind¬

deren. Læsestuen

Leder:

sted. Tlf.: 75 32 23 53
E-mail: Jens.Starup@post2.tele.dk

Hjemmeside: http://www.grindsted.bibnet.dk
Arkivet har i 1998
en

kan

ernes

modtaget 46 afleveringer, hvoraf ing¬

betegnes

som særlig omfattende. Af aflevering¬
indhold kan nævnes: Forhandlingsprotokoller og

regnskabsbøger fra forskellige faglige foreninger, en
bog med prædikener af en tidligere Grindsted-præst, to
større udklipssamlinger, samt en række erindringer
skrevet af borgere i kommunen. Som depositum har ar¬
kivet modtaget 20 filmruller med Nørvang-Tørrild Her¬
reders skøde- og panteprotokoller. Af mindre ting kan
nævnes en del billeder
og nogle afskrifter af kirkebøger
og folketællinger. Samlingerne er også blevet brugt,
idet 234 besøgende i løbet af året skrev sig i besøgsprotokollen, ligesom arkivet har besvaret en del skriftlige
henvendelser.
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fået

en

særdeles fin

modtagelse.
Jens Madsens projekt om Grindsted sogns gårdhisto¬
rie nærmer sig sin afslutning. Et hæfte med ejerlavene
syd for åen blev færdigt i 1998, og Jens Madsen forven¬
ter, at den sidste del, der omfatter Grindsted by og ejer¬
lavene i østersognet, bliver færdig i 1999.
I samarbejde med Grindsted-Vorbasse Museum og
Grindsted og Omegns Slægts- og Lokalhistoriske For¬
ening videreførtes sidste vinters studiekreds for de men¬
nesker, der har lyst til at gå i gang med at skrive deres
erindringer. Ti interesserede mødes hver anden tors¬
dag for at læse, rose, kritisere og opmuntre hinanden.
Lidbyttet for arkivet har været en lang række interes¬
sante bidrag til belysning af den lokale historie.

Hejnsvig Lokalhistoriske A rkiv
Hejnsvig Skole, Bakkevej 9, 7250 Hejnsvig

Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 14-16

og

3.

ons¬

dag hver måned kl. 18-20
Leder: Hans Jensen, Højene 1, 7250 Hejnsvig
Tlf.: 75 33 58 57
Arkivets
For

postadresse: Højene 1, 7250 Hejnsvig

Hejnsvig Sognearkiv og Hejnsvig Lokalhistoriske
Forening har 1998 været et jubelår, da arkivet blev op¬
rettet i 1988 og derfor den 26. september havde 10 års
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fødselsdag. I den anledning havde arkivet en særudstil¬
ling af konfirmandbilleder for perioden 1922 til 1947,
og alle interesserede var gennem avisen inviteret til at
besøge arkivet. Der blev serveret kaffe og kransekager,
og fhv. skoledirektør fra Vorbasse Skole fortalte om
træk af sognets historie.
I årets løb er der indleveret omkring 275 billeder af
38 givere. En stor del er fra Jydske Vestkystens reporta¬
gehold i marken omkring Hejnsvig i perioden 19701980. Desuden har arkivet modtaget skoleprotokoller
fra Gilbjerg Skole fra 1892 til 1952. Der er også indleve¬
ret materiale fra Hejnsvig Antenneforening fra 1974 til
1982, hvor den blev lagt sammen med Grindsted An¬
tenneforening. Desuden fik vi omkring 50 dokumenter
samt en hel æske gamle dokumenter fra Donslund Møl¬
le, der har ligget i en gammel jernbanevogn i over 50 år.
I gæstebogen har 69 besøgende skrevet sig ind, og
foreningen har nu 50 medlemmer, hvilket er en stig¬
ning på syv personer.
Vi har i 1998 søgt forskellige fonde om støtte til ind¬
køb af PC'er, printer og scanner - og ikke mindst til køb
af SLAs EDB-registreringsprogram Arkibas. Vi nåede
både at skaffe pengene og få købt ovennævnte ting i
1998, så nu er vi i fuld gang med at lære alle de nye be¬
greber, der skal til for at udnytte Arkibas rigtigt. Her har
vi opdaget, at det er en stor fordel med en hjælpsom
amtskonsulent tak for det, Birgitte.
-

Helle Kommune

Agerbæk Lokalhistoriske Arkiv
Sognelunden, Fåborgvej 151, 6753 Agerbæk
Åbningstid: 1. torsdag hver måned kl. 14-16 eller efter
aftale med lederne
Ledere: Hans Nielsen,

Skovgårdsvej 23, 6753 Agerbæk
Tyttebærvej 5,

Tlf.: 75 19 60 98 og Henry Brandt,
6753 Agerbæk. Tlf.: 75 19 64 38
I 1998 har vi

modtaget ni afleveringer, fem fra andre ar¬
enkelte

kiver og fire fra private, og så er der afleveret
billeder fra givere, der tidligere har afleveret.
Der

i alt

registreret 948 arkivfonde, som forde¬
sig med 710 numre på private og 238 numre på foreningsarkivalier. Af billeder er der i år registreret ca.
200, så der nu er registreret godt 700. Med hensyn til ar¬
bejdet på arkivet er vi ved at være ved enden af det der
omregistreres til SLAs system. Igen i år må vi beklage at
der er for få der aflægger arkivet et besøg. Vi har dog
vist gamle billeder her fra egnen, og det får gerne folk
ler

er nu

til

at

fra amtets lokalhistoriske arkiver i998

aflægge el besøg,

og

det giver nok også lidt omta¬

le.

Fåborg Lokalhistoriske Arkiv
Fåborgvej 38, Fåborg, 6818 Arre

Åbningstid: 1. tirsdag hver måned kl. 14-16 eller efter
aftale med lederne

Fåborgvej 36, Fåborg, 6818 Årre.
Lis Jeppesen, Vrenderupvej 47, Få¬
Tlf.: 75 19 51 63

Ledere: Gerda Dahl,
Tlf.: 75 19 50 27 og

borg, 6818 Årre.

I året 1998 har vi fået 26

afleveringer, heraf to store,
interessante. Der er også ind¬
kommet mange billeder af forskellig herkomst. Som
noget specielt kan nævnes et maleri fra 1950 af Slebsager Skole, som var en afskedsgave til lærer Anton Povl¬
sen fra beboerne. Der har også været en del henven¬
delser fra slægtsforskere.
Ligeledes har vi haft besøg af skoleårgangene 1947,
1948, 1949 og 1950, som havde valgt at holde klassefest.
som

må

betegnes

Vi havde lavet

som ret

udstilling med billeder af elever og læ¬
årlige generalforsamling viste gårdejer
Alfred Andersen lysbilleder og fortalte om sin biltur i
1961 gennem Saharaørkenen i Afrika.
LTnder byfesten i Fåborg havde vi en udstilling af ny¬
ere og gamle billeder, og den var der stor interesse for.
Det helt store hit er en gammel fane fra 1901, der har
tilhørt idrætsforeningen i Fåborg. Fanen var meget
medtaget, men midtkorset er intakt, så vi har valgt at
sætte fanen i glas og ramme.
Sommerudflugten var en bustur til den gamle dansk¬
tyske grænse ved Gelsbro Ådal. Vi kørte en tur over den
fredede Årup Hede, og vi så overrislingsanlægget fra
Fladsåen og Dronningehøjen. Vi fortsatte til Sdr. Hy¬
gums hjemstavnsgård, hvor vi blev vist rundt af perso¬
nalet. Vi sluttede med kaffe og sang i gårdens kaffestue.
Efterårsmødet blev holdt på Fåborg Kro, hvor sogne¬
præst Bente Rosenkrans, Agerbæk, fortalte om skæb¬
ner fra Vendsvssel, hun nævnte bl.a. Madsen Mygdal og
dennes familie, som hun kendte fra sin hjemegn. Det
var en meget god aften.
rere.

en

Efter den

Til fællesmødet i Helle-hallen fortalte museumsin¬

spektørjens Sørensen, Ølgod,

om

livet på Kattegatøen

Læsø.
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Grimstrup Lokalhistoriske Arkiv
Egedalvej 7, Grimstrup, 6818 Årre
Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder: Mary Sandberg, Møllegaardsvej 22, Hjortkær,
6818 Årre. Tlf.: 75 19 10 14
Arkivets postadresse: Møllegårdsvej 22, Hjortkær, 6818
Årre
Der

var ni
afleveringer i 1998. Derudover har der været
forespørgsler, telefoniske såvel som skriftlige, de fleste
har været om kirkebogsudskrifter, som er blevet frem¬
sendt. Der har også været personlige henvendelser.
På det årlige vintermøde havde vi besøg af kunstne¬
ren Lis Andersen fra Ribe, der fortalte om sit
arbejde.
Hun er født i Grimstrup. Lis Andersen har bl.a. lavet
skulpturen som dagbladet JydskeVestkysten skænkede
til Cathrinesminde Teglværk. Der var ca. 40 tilhørere til
vintermødet. Ved kaffebordet afvikledes den årlige ge¬
neralforsamling.
Den 22. juni 1998 arrangerede vi en udflugt til Kir¬
sten Marie og Knud Åge Bruuns gård i Tobøl, hvor de
har skabt et absolut seværdigt egnsmuseum. Aftenen
sluttede med kaffebord i Tobøl forsamlingshus, hvor
Knud Åge fortalte om den gamle grænse.

Ncesbjerg Sognehistoriske Arkiv
Troesmosevej 2, Næsbjerg, 6800 Varde
Åbningstid: 1. torsdag hver måned kl. 13.30-15.30 eller
efter aftale med lederen
Leder: Gunner

Pedersen, Villavej 11, Næsbjerg, 6800

Varde. Tlf.: 75 26 72 39
I året 1998

der sket

forskellige ting i Næsbjerg, som
følge op. Sidst på sommeren
sprang et hus på Knoldeflodvej i luften. Det blev omtalt
i mange aviser og gjorde næsten Næsbjerg landskendt.
Yderligere ca. 10 huse i byen blev berørt ved uheldet,
nogle så meget at de næsten er blevet bygget om, men
det var heldigt at der kun skete et dødsfald.
Der er desuden nedlagt et par gårde og huse, hvorfra
vi har været heldige at få nogle papirer.
Arkivet var med Husholdningsforeningen på vandre¬
tur rundt i byen, hvor der blev fortalt om de gamle hu¬
se
det var en god aften. Arkivet har fået foræret et par
dagbøger, som et par nu afdøde fra sognet har skrevet,
og det er meget interessant læsning.
Ellers har vi haft vores sædvanlige udflugt sammen
med Øse Sognearkiv, turen gik til Give Museum og et
par andre steder, og vi sluttede med kaffe i Mallehøje.
Og så har vi haft årsmøde ligeledes sammen med Øse
Sognearkiv. Ved dette årsmøde afgik Hans Møller fra
er

arkivet har prøvet at

-
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bestyrelsen, han blev afløst af Tage Davidsen. Der er sta¬
dig 210 medlemmer, der betaler til arkivet, og vi udsen¬
der hvert år 450 adresseløse forsendelser med

forklaring

om

Vester Starup

en

lille

hvad arkivet står for.

Sogns Lokalhistoriske Arkiv

Helle

Plejehjem, Vinkelvej 2, Tofterup, 7200 Grindsted
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl. 14-16
Ledere: Frede PL Madsen, Svinget 13, Tofterup, 7200
Grindsted. Tlf.: 75 33 72 23 og Kristian Mathiesen, Sme¬
debakken 31, Starup, 7200 Grindsted. Tlf.: 75 33 70 27
Arkivet i

Starup har ikke meget at berette fra 1998. Stil¬
10 besøgende og der¬

le og roligt er året gået med ca.
med kun lidt til arkivering.
Vi har haft

nogle telefoniske forespørgsler fra slægts-

forskere vedr. personer som måske har boet i Starup i
1700- eller i 1800-tallet. Vi har set i kirkebøger og folke¬

tællingslister, men uden resultat.
Udflugten gik i år til Hjerting Kirke og Mindelunden
for søens folk samt kirkegården for faldne fra Anden

Verdenskrig.
Øse Sognearkiv

Stationsvej 3, Nordenskov, 6800 Varde
Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder: Aage Meldgaard, Sønderskowej 102, Norden¬
skov, 6800 Varde. Tlf.: 75 29 82 12. Fax: 75 29 80 94
1998 var et forholdsvis stille år-der var dog en del besøg
på arkivet af skoleklasser, foreninger og enkeltpersoner.
Vi modtog nogle gamle protokoller fra bl.a. sognets
nedlagte Radikale Venstreforening, og en kassekladde
fra en tidligere herreekviperings- og manufakturforret¬
ning (1912-1920). Ved generalforsamlingen arrangere¬
de vi

udstilling med gamle skolebilleder.

Lokalhistorisk Arkiv for

Årre Sogn

Årre Skole, Skolegade 25, 6818 Årre
Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder: Karl Bertelsen, Howej 3,Jyllerup, 6818 Årre
Tlf.: 75 19 21 54
Vi havde

igen i 1998 et roligt år med få afleveringer,
forespørgsler om oplysninger
fra kirkebøgerne end normalt, ligesom vi også i år har
haft besøg af en del skoleelever.
Ved vort årsmøde fortalte tidligere skoleinspektør
men

vi har haft lidt flere

Erik

Brandt, Grindsted, der har skabt besættelsestids-

samlingen på Vestre Skole i Grindsted om denne og om
besættelsen i det hele taget. I forbindelse med årsmø-
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det havde Hans Wenzel lavet

en

mindre

udstilling med

Holsted Kommune

Aastrup Sognearkiv
Borgergade 121, 6752 Glejbjerg. Tlf. 75 19 85 69
Åbningstid: 1. og 3. torsdag hver måned kl. 15-19 eller
efter aftale med lederen

Olga Pedersen, Boldingvej 16, 6752 Glejbjerg

Tlf.: 75 19 82 80

Aastrup Sognearkiv har i 1998 haft et meget roligt år. I
februar afholdt vi en meget velbesøgt lysbilledaften på
Hotel Glejbjerg. Arkivlederen viste lysbilleder fra sog¬
net, hovedsageligt fra før Anden Verdenskrig. Sluttelig
viste Claus Ventzel nogle af sine billeder fra projektet
Fotografering af alle gårde og huse i sognet, som Claus
arbejder flittigt på at få færdigt. Til arkivet er foreløbig
indkommet billeder af alle huse fra Borgergade.
Det er imidlertid et stort arbejde, der vil tage flere år,
også fordi fotograferingen skal foregå i vintermåneder¬
ne, hvor huse og gårdes omgivelser er tydeligst på
grund af bladløse træer.
Arkivlederen har i årets løb i samarbejde med tre
medlemmer fra Ribe Amt arbejdet på et lx>gværk, der
udgives i forbindelse med at Danmark Riges Grundlov
blev vedtaget den 5. juni 1849 og altså er 150 år den 5.
juni 1999. Arbejdet foregår i samarbejde mellem arki¬
verne i Ribe Amt
og Historisk Samfund for Ribe Amt.
Arkivets afleveringer har i årets løb været få, men be¬
søgstallet nogenlunde stabilt.

Lokalarkivet for Holsted

Arkivets

samling af skolebøger her fra egnen steg
omkring 100 stk., da man ryddede op i den gamle
boghandel, der blev nedlagt efter godt 100 års virke.
Hvor meget der er smidt ud før vi kom til vides ikke,
men det er nok
adskilligt, derfor skal man være op¬
mærksom når der står en container ved en ejendom, el¬
lers bliver alt for meget smidt ud.
Andet af det modtagne skal også nævnes, selv om det
faktisk hører hjemme på et museum - man kan dog
med god samvittighed kalde det et grænsetilfælde. Det
drejer sig om medaljer med tilhørende dokumenter fra
de slesvigske krige. Modtageren var husmand Niels
Christensen i V. Holsted, der også i en meget ung alder
blev dekoreret med Dannebrogsordenen, den fik han i
forbindelse med udvist tapperhed og mod i forbindelse
med

gamle skolebøger m.m.

Leder:

fra amtets lokalhistoriske arkiver 1998

Kommune

Vestergade 17, 6670 Holsted. Tlf.: 75 39 20 10
Åbningstid: Onsdag kl. 14-18, i perioden 1. oktober -1.
april tillige tirsdag kl. 19-21 eller efter aftale med lederen
Leder: Chr. Carstensen, Østergade 29, 6670 Holsted

med udfaldet fra Fredericia i 1849.1 1855

er

det anført

i

sogneforstanderskabets protokol, at »man intet havde
at indvende mod at Niels
Dannebrogsmand bliver
thingsvidne«, senere blev han også sognefoged, begge
stillinger blev dengang normalt varetaget af en gård¬
mand.
I det afvigte år begyndte vi også at forberede os på
jernbanen og dermed Holsted Stationsbys 125 års jubi¬
læum, det er planen bl.a. at udgive en bog, som bliver
på omkring 150 sider, men da den kun vil blive solgt i et
begrænset oplag har man søgt sponsorstøtte. Erhvervs¬
drivende ved Holsted Station og andre har støttet udgi¬
velsen med omkring 25-30.000 kr., således at prisen kan
holdes på et acceptabelt niveau. Udgivelsen vil finde
sted den 3. oktober 1999, som var den dag kongen skul¬
le have aflagt besøg i Holsted, men han standsede ikke
og præsten brændte inde med sin tale.

Hovborg Lokalhistoriske Arkiv
Hovborg Skole, Lindevej 5, 6682 Hovborg
Åbningstid: Tirsdag kl. 15-17
Ledere: Henry Søholm, Sandagervej 7, 6682 Hovborg
Tlf.: 75 39 60 69 og Henry Pedersen, Sandagervej 5,
6682 Hovborg
Tlf.: 75 39 62 57

Tlf.: 75 39 22 59

1998 har

Året

1998

forløbet forholdsvis

godt år for Hovborg Lokalhistoriske
afleveringer ligger stabilt i forhold til
de sidste to år. Indsamlingen af fotografier af bygninger
og huse såvel udenfor som indenfor bygrænsen er ved
at være afsluttet, men der dukker med jævne mellem¬
rum
spændende nye billeder frem. Som noget af det
sidste kan nævnes billeder af og fra skolen, som arkivet
været et

roligt, besøgstallet og
andre henvendelser har været nogenlunde som i det
foregående år, nemlig 260, hvilket svarer til gennem¬
snitlig 3,5 henvendelser pr. åbningsdag, hvilket må be¬
tegnes som tilfredsstillende.
Antallet af afleveringer har været nøjagtig 700 akter

Arkiv. Antallet af

eller lidt

ikke havde kendskab til.

er

mere

end sidste

år, der

22.000 enkeltdokumenter,

er nu

indsamlet

over

læg med samling af doku¬
menter o.lign., billeder, protokoller og andre arkivalier.

Posthuset i

Hovborg lukkede ved årsskiftet, og i for¬
lukning har arkivet modtaget

bindelse med denne
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spændende ting
også forskellige effekter.
mange

-

deciderede arkivalier,

men

På arkivet har der i 1998 bl.a.

været udstilling om
elever fra lokalområdet har ud¬
stillet en projektopgave om landsbyen Hovborg, som er
lavet i 8. klasse i Holsted. Endelig har der været en ud¬
stilling om landsbyen Takalédougou i Burkina Faso,
som
Hovborg Skole og foreningen Takadélougous Ven¬

Hovborg før

har

ner

nær

og nu, og

kontakt med. Til slut kan det

der hvert år afholdes

en

nævnes, at

udflugt i maj måned, hvilket

om

opbakning i lokalsamfundet,

det kun har eksisteret i fem år,

let mange

fine

og

er

og

der allerede

selv

sam¬

interessante arkivalier.

Ribe Kommune

Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Projekthuset, Hillerupvej 13, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 15-17 eller efter
aftale med lederne

Ledere:

Agnete

og

Hviding Sognearkiv
Egecenteret, Ribevej 2 B, Egebæk, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. tirsdag hver måned kl. 15-17 eller efter
aftale med lederen. Lukket i juli og august
Leder: Laurids Nygård Nielsen, Højvej 5, GI. Hviding,
Arkivets

postadresse: Højvej 5, GI. Hviding, 6760 Ribe

Hviding Sognearkiv har i 1998 haft et roligt år med 12
indleveringer og registrering af en del billeder.
Vi har modtaget en gammel skolekrønike skrevet af
en tysk lærer, der var ansat ved skolen fra 1882 til 1885.
Krøniken er skrevet på tysk og med gotiske bogstaver, så
vi er i gang med en større oversættelse.
Vi havde et godt besøgt årsmøde, hvor Søren Mulvad
fra Seem meget spændende fortalte om Ribe-egnen

tiderne
ding Sogn stødte
gennem

Hans Toft, Hillerup Engevej 5, 6760

Ribe. Tlf.: 75 43 12 70
Arkivets

den gamle
til mod syd.

og om
op

postadresse: Hillerup Engevej 5, 6760 Ribe

Guldbryllup i Farup den 3. juni 1913. (Foto: Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv).
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stille år for

Farup Sogns Lokalhisto¬
nogle fotos og enkelte
protokoller, og der har været henvendelser om slægts¬
forskning fra ind- og udland.
været et

6760 Ribe. Tlf.: 75 44 52 07

også skete i 1998.
Arkivet har fin

1998 har

riske Arkiv. Vi har fået indleveret

grænse, som

Hvi¬
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Jernved Sognearkiv
Jernved Andelskasse, Gørdingvej ll.Jernvedlund,
6771 Gredstedbro

Åbningstid: 1. tirsdag hver måned kl. 19-20

samt efter

aftale med lederen
Leder:

fens Chr. Jensen, Ulkjærvej 35, 6771 Gredsted¬

bro. Tlf.: 75 43 14 58
Arkivets

postadresse: Ulkjærvej 35, 6771 Gredstedbro

Jernved Sognearkiv har haft et roligt år i 1998, med kun
få indleverede arkivalier. I årets løb har der været et par

foreningsjubilæer i sognet, og derfor har vi kunnet glæ¬
de forfatterne til jubilæumsskrifterne med oplysninger
fra de gamle forhandlingsprotokoller, som vi har ståen¬
de i vores gemmer. Det har ofte ført til morskab for læ¬
serne

af

hvad sekretæren har skrevet, for selv fra forløbet

kedeligt møde har sekretæren haft evne til at for¬
mulere forhandlingen på en vittig måde tilsat et par
små guldkorn.
Der kommer desværre for få besøgende i arkivet. Vi
har haft besøg af bestyrelserne for sognets to borgerfor¬
eninger, som vi inviterede hver en af ten, nemlig Jern¬
ved Borgerforening og Gredstedbro Borgerforening.
Vi har gjort dem opmærksomme på hvor vigtigt det er
at gøre borgerne forståeligt, at det er dem det
afhæng¬
er af, at vore efterkommere kan se
og læse om hvordan
det var og hvordan man levede i dette århundrede. Og
at

et

intet må smides væk

som

kan have almen interesse

for sognet.

Hvis folk gerne selv vil gemme det er vi også
taknemmelige for eventuelle fotokopier.
Vi har haft en betydelig billedsamling liggende, som
dels ikke var arkiveret og dels manglede navn og årstal.
Det sidste har vi ved hjælp af sognets ældre beboere få¬
et gjort noget ved. Vi har nu registreret mellem to og
tre tusinde navne på EDB og udskrevet dem i alfabetisk
orden
det drejer sig om skoleelever, konfirmander,
gymnaster og dilettanter. Vi har skolebilleder tilbage fra
1905, men de elever er formentlig alle døde i dag.
I arkivudvalget drøfter vi meget hvordan vi kan få la¬
vet en udstilling og hvordan vi kan få folk til at møde op
om der skal et
trækplaster til, men vi har jo for få
-

-

penge.

Kalvslund

Sognearkiv
Koldingvej 115, Kalvslund, 6760 Ribe
Åbningstid: Efter aftale på tlf.: 75 43 70 07 eller 75 42 01
Kalvslund Skole,
84
Leder:

Jørgen Jørgensen, Østervej 26, Kalvslund, 6760

Ribe
Arkivets

postadresse: Østervej 26, Kalvslund, 6760 Ribe

Det har været

et roligt år i arkivet. Vi har haft enkelte af¬
leveringer fra dødsboer der indeholdt forskellige doku¬
menter samt billeder. Af forespørgsler har der været to,
én om befæstningerne under besættelsen, samt én om
slægtsforhold.
Vi har haft et godt besøgt møde, hvor Ejler Nielsen
fra Gørding fortalte om arbejdet med gårdhistorie i
Gørding Sogn.
Registreringen af de forskellige gårde og ejendomme

i Kalvslund fortsætter.

Ribe Lokalhistoriske Arkiv

Giørtzvej 1, 6760 Ribe. Tlf.: 75 42 17 00

Åbningstid: Mandag-torsdag kl. 12-15

og

fredag kl. 11-

17
Leder: Bibliotekar Susanne Benthien
Ribe Lokalhistoriske Arkiv har i 1998 haft 313 henven¬

delser og 57 afleveringer. I foråret 1998 fik vi lov til at
tømme loftet på en gammel bakelitfabrik i det indre Ri¬
be. Det tog flere dage at samle regnskabsmaterialet

da det var uindpakket og spredt over hele lof¬
gengæld har vi så regnskaber fra fabrikkens start
i 1930'erne til op i 1950'erne. Nyere tids regnskaber er
desværre ikke bevaret. En projektansat på Danmarks
Tekniske Museum, der lige havde afsluttet en udstilling
om bakelitfabrikker i Danmark, fik
nys om aflevering¬
en. Han har været her
og set afleveringen igennem.
Han vil senere komme tilbage og gennemgå papirerne
nøjere, for derefter at kontakte Erhvervsarkivet i Århus.
Af andre større afleveringer kan nævnes materiale fra
Ribe Stiftamt. I den aflevering er der både papirer om
Kommunesammenlægningen 1. april 1970 og Digekommissionens arbejde. Sidst på året blev der afleveret
nogle arbejdstegninger udført af møbelsnedkermestre¬
ne Hans og Einar Dau.
Ribe Folkebibliotek, hvor arkivet jo har til huse, fyld¬
te 100 år den 12. november 1998.1 den anledning fik vi,
på trods af pladsmangel på arkivet, en udstilling stablet
på benene. Billeder og papirer omkring bibliotekets
100 års unge liv blev udstillet i bibliotekets udlånsloka¬
le. Udstillingen blev de næste mange dage studeret iv¬
rigt af bibliotekets og lokalarkivets besøgende.
Susanne Benthien skrev til årbogen By, marsk og geest 1998 en artikel om Dronning Dagmar-statuen
på
Slotsbanken. Allerede i 1906 kom lyrikeren Thor Lange
med denne opfordring: »Gode mænd af Ribe og høvi¬
ske kvinder, fruer og jomfruer i sølverlys! Kunne der ik¬
ke på den slotsbanke, som tilhører Eder, og som 1 hver
sammen,
tet.

Til
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afRibe Lokalarkivs udstilling i anledning af Ribe Folkebiblioteks 100 års dag den 12. november 1998. (Foto:

Lokalarkiv).

dag med klare øjne ser, blive rejst et lille mindesmærke
Dronning Dagmar...... Det lykkedes at samle så
mange penge ind, at man kunne bede billedhugger-

for

inden Anne Marie Carl-Nielsen

om at udføre mindes¬
mærket Under overværelse af kunstnerinden, hendes
mand komponisten Carl Nielsen, deres døtre og en for¬

samling på 6-7.000 tilskuere, blev statuen afsløret den
24. august 1913.
I øjeblikket er vi i gang med at registrere 4.000 pres¬
sefotos, som Ribe Ugeavis var så venlige at give til arki¬
vet

i 1998.

Historisk Arkiv i Seem

Sogn

Seem-Varming Skole, Varmingvej 2, 6760 Ribe
Åbningstid: Mandag-fredag kl. 9.30-11.30, dog med en¬
kelte undtagelser
Leder: Søren Mulvad, Varming Vesterby 9, 6760 Ribe
Tlf.: 75 44 11 77
Arkivets
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postadresse: Varming Vesterby 9, 6760 Ribe

Der har i 1998

12

forespørgsler pr. telefon eller
slægtsforskning som emne. Fem
personer har besøgt arkivet af egen drift, og der har væ¬
ret fire afleveringer. Alle afleveringer har været små,
været

brev. De har alle haft

men

ikke uden interesse.

Den lille

bog

Anden Verdenskrig i Ribe Amt er
bidrag fra Historisk Arkiv i Seem Sogn.

om

udkommet med

Desuden har arkivet leveret fire lokalhistoriske artikler
til det lokale distriktsblad

Byhornet og to artikler til
RAL-Nyt. Arkivet står i stadig forbindelse med Åge Han¬
sen i Kruså, som intenst beskæftiger sig med historien
om den
gamle landegrænse 1864-1920 og personalet
ved gendarmeri og toldvæsen.
En mængde fotos er afleveret fra et dødsbo, men des¬
værre næsten
ingen med navngivne personer. Arkivet
foranstaltede en eftermiddag med nogle af distriktets
ældste beboere, som skulle forsøge at genkende por¬
trætterne, men

resultatet blev magert.

BERETNINGER

Lokalhistorisk Arkiv for

Vester Vedsted Sogn

Vadehavscenteret, Okholmvej 5, Vester Vedsted,

Varde Kommune

6760

Ribe

Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder: Susanne Benthien, Sdr. Kirkevej 33, Vester Ved¬
sted, 6760 Ribe. Tlf.: 75 44 59 57
Det har

begivenhedsrigt år for vores arkiv. Det
væsendigste der er sket er at vi er flyttet til bedre lokaler
på Vadehavscenteret. Vores lokale på Egecenteret i Egebæk var så lille, at vi ikke kunne være der alle syv på en
gang. Nu har vi et stort nyt lokale til arkivering og en lil¬
le mellemgang som egner sig fint til udstillinger.
Indtil videre har vi forsøgt os med to mindre udstil¬
linger, og vi har nu gjort os nogle erfaringer. Desuden
har vi ved sponsorers hjælp fået midler til indkøb af ska¬
be, udstillingsmontre og rammer, så vi håber vores næ¬
ste udstilling bliver rigtig flot. Vi er i
øjeblikket ved at
lægge sidste hånd på en udstilling om Vester Vedsted
Kirke, og har allerede efterårets udstilling på bedding.
Ved på denne måde at sætte fokus på et bestemt emne
får vi flere afleveringer og det målretter vores indsam¬
ling af arkivalier.
Vi har i årets løb modtaget 24 afleveringer og der har
været

været et

fem henvendelser til arkivet, heraf to fra USA. Vi

oplever også at vores mere udadrettede aktiviteter smit¬
ter af på befolkningen, således at der sættes flere initia¬
tiver i gang. Det vil vi glæde os til at fortælle mere om
næste

FRA AMTETS LOKALHISTORISKE ARKIVER 1998

år.

Alslev

Sognearkiv

Bredgade 39, 1., Alslev, 6800 Varde
Åbningstid: Mandag kl. 19.30-21.30 eller efter aftale
med lederen
Leder: Bennet Bennetsen,

Bredgade 36, Alslev, 6800

Varde. Tlf.: 75 26 90 87
Kasserer:

Ingrid Hansen, Neptunvej 15, Alslev, 6800

Varde. Tlf.: 75 26 93 58
Arkivet har medvirket med billeder og tekst i JydskeVestkystens søndagsserie Gamle billeder, hvilket mange
var
begejstrede for. I årets løb har der været mange hen¬
vendelser vedrørende slægtsforskning. Den 26. februar
1998 havde vi generalforsamling i sognearkivet, og alle
bestyrelsens medlemmer fortsatte. Den 5. marts 1998
havde vi sammenkomst med repræsentanter fra de lo¬
kale arkiver i Varde Kommune. Efter besøget i arkivet
var der fælles kaffebord i
forsamlingshuset. Flere havde
ordet, bl.a. amtskonsulent Birgitte Thomsen, som gjor¬
de rede for registrering af arkivalier på EDB.
Der er i 1998 indkommet ca. 17 afleveringer. Arkivet
har haft ca. 127 besøgende. Også 1998 var et godt og
oplysende år til glæde for de mange, der har stor inter¬
esse for arkivets
samlinger og virke.

Billum Lokalhistoriske Arkiv
Billum Skole,

Kildegårdsvej 20, 6852 Billum

Åbningstid: Efter aftale med lederen
Vilslev

Sognearkiv
Kongeådal skole, Kongeådal 17, 6771 Gredstedbro

Leder: Gunhild leppesen,

Åbningstid: Efter aftale med lederen eller med Chr. Ni¬

Arkivets

elsen, df.: 75 43 11 53

Året

Leder:

leder

Harry Thomsen, Sønderbyvej 15, Vilslev,

6771 Gredstedbro. Tlf.: 75 43 12 59
Arkivets

postadresse: Sønderbyvej 15, Vilslev,

6771 Gredstedbro

Året 1998 har været et stille år med kun få afleveringer,
nemlig otte. Der har været 15 besøg samt en skoleklas¬
se. Arkivet har medvirket i en
emneuge på Kongeådal
Skole. I efteråret fik vi fra et fond bevilget 20.000 kr.,
som skal bruges til anskaffelse af
EDB-registreringsprogrammet Arkibas, samt til anskaffelse af nogle mikro¬
kort og mikrofilm.

Kirkebyvej 17, 6852 Billum

Tlf.: 75 25 82 41

postadresse: Kirkebyvej 17,6852 Billum

har

indbragt afleveringer af forskellig art, hvor bil¬
udgør den største del. Henvendelser om oplys¬
ninger af forskellig art er stigende, arkivet bliver brugt
når det gælder sognets fortid. Det er altid en god ople¬
velse, når arkivets samlinger viser sig at være brugbare,
og det er de i langt de fleste tilfælde.
Slægtsforskning er også et aktivt område med hen¬
vendelser også fra udlandet, især fra USA, hvor efter¬
kommere af emigranter søger deres danske rødder.
Horne

Sognearkiv

Horne Skole,

Stadionvej 6, Horne, 6800 Varde

Åbningstid: 1. fredag hver måned kl. 15-17 eller efter af¬
tale med lederen
Leder: Anna Uhre

Schmidt, Solvangen 12, Horne, 6800

Varde. Tlf.: 75 26 01 06
Arkivets

postadresse: Solvangen 12, Horne, 6800 Varde
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arbejde på arkivet

heldig¬
Vi har
modtaget enkelte afleveringer i år, især nogle billeder
som
passer godt ind i vore samlinger. Vi er nu begyndt
på en opsamling til vore registreringer af ejendomme,
ligesom vi har en husker ude omkring dokumenter og
papirer vedrørende ejendomshandler.
Vi er langt med registrering af billeder af skoler, kon¬
firmander, gymnaster og boldspillere. Vi har haft en del
forespørgsler og besøg, især én meget ihærdig amatørslægtsforsker, som vi heldigvis kunne hjælpe godt på
vej.
Vi har på arkivet enkelte videofilm fra lokalområdet,
og dem er der tilsyneladende stor interesse for, vi har
især haft forespørgsler på ældre film. Vi har fået stillet
et beløb til rådighed for nye optagelser af lokalhistorisk
vis. 1998

er

er et vedvarende arbejde,
heller ikke afvigende fra andre år.

værdi.

Året

har ellers

somt.

som

helhed

Janderup Lokalhistoriske Arkiv
Vesterled 46, 6851 Janderup. Tlf.: 75 25 85 45
Åbningstid: Mandag og tirsdag kl. 9-12, 1. onsdag hver
måned kl. 19-21. Lukket i juni, juli og august
Leder: Viggo Mikkelsen,

bogsalg: Henning Østergaard Jensen, Åkirkevej 40, 6851 Janderup
Kasserer og

Tlf.: 75 25 80 50
Under
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»Vi

higer og søger i gamle bøger« har
på besøg i 1998. Anledningen
til de forskellige besøg var enten for at bese arkivet eller
søge oplysninger om foreninger eller forfædre. 42 afle¬
veringer har vi modtaget i årets løb, hvoraf en var af ret
væsentlig størrelse og bestod af materialet fra i alt fem
der

mottoet

været

112 personer

dødsboer.
I

været

roligt

og

arbejd¬

dagene 4.-12. juli 1998 deltog arkivet i udstillingen
Kultur på Janderup Centralskole med billeder
Åkirkevej før og nu. Ved samme udstilling havde vi
lagt vores avisudklipssamling fra 1898-1998 frem, hvil-

Folk og
fra

Janderup Lokalhistoriske Arkivs udstilling ved arrangementet Folk
historiske Arkiv ).

Hebovej 39, 6851 Tanderup

Tlf.: 75 25 80 92

og Kultur

i Janderup i 1998. (Foto: Janderup Lokal¬

Beretninger

ket
de

var en stor succes.

Folk stimlede

sammen

for

at

læse

gamle nyheder, som de fleste godt kunne nikke gen¬

kendende til når de fik dem læst. Vi kom i kontakt med

fik talt med mange mennesker, der enten ville vide
noget om sognet i al almindelighed eller deres slægt¬

og

ninge, som havde boet her. I denne forbindelse var der
også nogle, som havde gamle billeder og dokumenter
at

aflevere.
Den 1.

juli 1998 ringedejournalist Eva Jensen fra
ugebladet Hjemmet, hvori hun hver uge redigerer seri¬
en Du Store Verden. Hun bad om
oplysninger om gård¬
mand og sejlskipper Benneth Knudsen Eskesen og
hans familie. De var udvandret frajanderup til USA
omkring 1890. Vi kunne bekræfte, at de havde boet på
to gårde her i sognet. Desuden lavede vi en
slægtstavle
og fandt nogle familiebilleder frem, som hun lånte.
Hun blev meget glad over fundet, for som hun sagde:
Så kan jeg da gøre lidt gengæld for den fine behand¬
ling, jeg fik af familien Eskesen, da jeg boede hos dem
under opholdet som studerende i USA.
Arkivet fik i foråret 1998 indkøbt et EDB-anlæg og re¬
gistreringsprogrammet Arkibas. Fra september og til
årsskiftet har vi haft en indkøringsperiode med indlæ¬
ring, kurser og flere besøg af vores konsulent, Birgitte
Thomsen, der er os til stor hjælp.
Fra arkivet skal der lyde en stor tak til vores donatorer
og til alle, der har afleveret arkivalier eller vist interesse
for arkivet i al almindelighed. Husk, at vi er sognets hu¬
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Vi har gennem

Sognebladet udsendt skemaer for at
oplysninger om huse og gårde i sognet, så vi kan få
ajourført vores hus- og gårdmapper. Det har imidlertid
ikke været nogen større succes, da vi kun har modtaget
få udfyldte skemaer. Vi planlægger derfor at fotografe¬
re de huse
og gårde, som arkivet mangler, og vil så ved
personlig henvendelse forsøge at indhente så mange
oplysninger som muligt om ejerforhold gennem tider¬
få

ne.

Varde Lokalhistoriske Arkiv

Rådhuset, Torvet 7 A, 6800 Varde. Tlf.: 75 22 37 74

Åbningstid: Tirsdag kl. 8.30-12

samt formiddage efter

aftale med lederen
Leder: Thomas

Villadsen, Slotsvangen 10, 6800 Varde

Tlf.: 75 22 35 25

Indledningsvis skal der rettes en stor tak til Ingeborg Ni¬
store arbejde, hun i mange år har lagt i
Landsognsarkivet, i arkivets bestyrelse, som hun stadig
er medlem af,
og i bestyrelsen for Lokalhistorisk For¬
ening. Med sit store lokalkendskab og den akkuratesse
hun har udvist i sit virke på arkivet har hun været os en
elsen for det

uvurderlig hjælp i vort arbejde.
Hun afløses af pens. skoleinspektør Peder Løgstrup
Bjerg, Mejls, som vi glæder os til at arbejde sammen
med fremover. I den forbindelse kan nævnes, at bogen
Træk af Varde Oplands Historie, som Peder Bjerg er
medredaktør af, forventes at kunne ligge klar til udgi¬

kommelse!

velse i

Thorstrup Sognearkiv

Lokalhistoriske Meddelelser er, sædvanen tro, ud¬
kommet i to eksemplarer i 1998. Publikationen redige¬

Omsorgscentret Birgittegården, Falkevej, Sig, 6800
Varde

Åbningstid: Sidste tirsdag hver måned kl. 19.30-21.30 el¬
ler efter aftale med Ellen Rasmussen,

Vesterbækvej 6,

Sig, 6800 Varde. Tlf.: 75 26 40 31
Leder:

Svenning Olesen, Øleårdsvej 6, Sig, 6800 Varde

Tlf.: 75 26 42 90
Arkivets

postadresse: Vesterbækvej 6, Sig, 6800 Varde

Arkivet har i årets løb haft 6-7 henvendelser vedrørende

slægtsforskning. Derudover har vi haft ønsker om at se
gamle billeder af huse, som nuværende ejere ønsker
tilbageført til oprindeligt udseende med hensyn til vin¬
duer, døre og kviste.
Vi har haft seks

afleveringer, som udover en del bille¬
papirer fra Husholdningsforeningen samt
papirer vedrørende deklarationer og ud¬

maj/juni 1999.

af formanden for Lokalhistorisk

Forening, Ole Nør¬
bidraget med
et
vægtigt indlæg om Fattiggården på Hjertingvej, om¬
handlende oprettelsen i 1844 og en vurdering af forsørgelsesforholdene i de første årtier herefter.
Endvidere har han i septembernummeret skrevet En
politisk dom fra 1886, som handler om at en herboen¬
de velestimeret manufakturhandler og venstremand! blev idømt fængselsstraf for, i venners lag, at have kaldt
Kong Chr. IX for »en Skriverkarl og en Flab«.
I samme nummer skriver P. Bjerg i en længere artikel
om
Tøger de Teilmann og Gellerupholm. Hovedbyg¬
ningen til Gellerupholm genopførtes i sin nuværende
form i 1819 af herredsfoged C. A. Tetens og ejes i dag af
res

skov Nielsen, som i martsnummeret har

-

der omfatter

direktør Poul Winther.

skøder og

Lokalhistorisk Forening - har nu
nettofremgang på 17 medlemmer.
Den bidrager hvert år med væsentlige beløb til anskaf¬
felse af EDB-udstyr o. lign.

stykning.
Arbejdet med den nye sognefilm kører videre, bl.a.
med optagelser af forskellige begivenheder i årets løb.

Støtteforeningen

-

205 medlemmer, en
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Efter at samme forenings bestyrelse havde bevilget de
nødvendige midler hertil gik vi i december - i nært sam¬
arbejde med biblioteket - i gang med en opgradering af
vores EDB-udstyr, som herefter, allerførst i det
nye år, vil
kunne leve op dl dagens krav om adgang til Internet,
CD-Rom, billedscanner og moderne tekstbehandlings¬

programmer.
Succesen med Koch-videoerne i 1997 gjorde, at vi
efterfølgende måtte lade fremstille yderligere 50 stk.,
som nu næsten er
udsolgt Det endelige overskud blev
på 5.000 kr. Af nye videoer er bl.a. tilkommet Dan¬
marks-Tattooet i Varde i august måned, således at vi nu
har 53

lokalvideoer,

som

alle kan lånes af interesserede.

Afleveringernes antal har været lidt højere end i de
to foregående år. Som eksempel kan nævnes de sidste
afleveringer fra Varde Købmandsforening, som nu har
måttet opgive ævred med kun et par medlemmer tilba¬
ge af de ca. 25 Varde-købmænd, som var medlemmer
da

foreningen var størst.
angår økonomien kan nævnes, at arkivet,
efter de nye vedtægter trådte i kraft pr. 1. januar 1998,
nu skal aflægge sit første regnskab. Kommunetilskud¬
det slog og gik til, så uden tilskuddene fra anden side
ville det være meget vanskeligt at få økonomien til at
hænge sammen.
Lad mig derfor slutte med et par vers fra sangen Mit
For så vidt

Lille Arkiv af N. H. Frandsen, Tølløse:

Kommunen
om

me'r,

men

gi'r tilskud, der måles i

ører.

Jeg tigger

den holder sig stiv. Budgettet er stramt,

på pumperne kører, så skærer man ned på mit lil¬
le arkiv. Men skønt det er lille og alting er rodet, og ta'r
al min fritid og styrer mit liv, og selv om det vokser mig
man

op over

ho'det, så elsker jeg stadig mit lille arkiv.

de fundet referencen til
ma

Vejen i hendes ansøgningsske¬
University i 1921.
også i andre forbindelser været bud efter ar¬

til Columbia

Der har

kivet i det forløbne år. Det blev til i alt syv foredrag og en
enkelt byvandring, ligesom arkivet deltog aktivt i hånd-

værksugen i september. Her stod vi for endnu en by¬
vandring med efterfølgende kulturhistorisk foredrag
om døre
og vinduer. Omkring fire hundrede menne¬
sker har deltaget i disse arrangementer. Samtidig er vi
så småt ved at få et samarbejde i gang med byens skoler.
Vi har i det forløbne år været på skolebesøg fem gange,
hvor vi har haft kontakt med ligeså mange klasser. Em¬
nerne for disse
besøg har varieret fra en byvandring i
Vejen til et foredrag om hedens kulturhistorie.
Samlingerne er vokset i det forløbne år, men ikke
voldsomt. I alt har vi modtaget lidt under hundrede
indleveringer, hvoraf de fleste var ganske små - et enkelt
dokument eller et par fotografier. Den største samlede
indlevering kom fra SiD-Vejen, som deponerede deres
arkiv i Lokalhistorisk Arkiv. Vigtig var også sikringen af
A/S Phønix's arkiv,

Lokalhistorisk Arkiv for

Vejen Kommune
Østergade 2, 6600 Vejen. Tlf.: 75 36 35 99
Åbningstid: Tirsdag kl. 10-16 og onsdag kl. 10-17
Leder: Linda Klitmøller

1998 blev

travlt år for Lokalhistorisk Arkiv for

Vejen
stigende besøgstal fort¬
satte, og arkivet nåede op på at betjene lidt over seks
hundrede gæster i 1998. De besøgende kom ikke kun
fra lokalområdet. Flere kom rejsende langvejs fra med
et ofte helt specielt spørgsmål. Den længste rejse havde
en enkelt forsker, som
arbejder på en biografi om den
et

Kommune. Tendensen med det

amerikanske forfatter Nella Larson (1891-1964), nok

tilbagelagt. Han kom fra Tennessee i USA,
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og

han hav¬

med

1998 blev

vores

mellemkomst

er

Århus.

også året, hvor arkivet for alvor tog fat på

opgaven med at opbygge en samling af væsentlige lo¬
kalhistoriske kilder på mikrofilm. Vi startede med at kø¬
be

realregistret Vejen Sogn 1865-1948 på film og sidst
på året supplerede vi samlingen med folketællingerne
for 1901 og 1911 for samtlige sogne i Vejen Kommune.
Det er planen, at samlingen langsomt skal udvides i de
kommende år. I første omgang satser vi på at erhverve
realregistrene for samtlige sogne i Vejen Kommune på
film.
Efter

have haft registreringsprogrammet Arkiår er vi kommet godt i gang med at omre¬
gistrere samlingerne. Det er et arbejde, som både er
tidsrøvende og givende. Vi får ryddet op i fortidens fejl
og mangler, samtidig med at vi højst sandsynlig begår
nye synder i form af andre fejl og mangler. Intet system
og ingen mennesker er perfekte. Til gengæld betyder
omregistreringen at vi får et ganske godt overblik over
samlingernes indhold og muligheder.
Sognearkivet i Gesten, som hører under Lokalhisto¬
risk Arkiv for Vejen Kommune, måtte desværre flytte i
1998. Det havde til huse på Gesten Skole, men skolen
led alvorligt under mangel på plads. Resultatet blev, at
Sognearkivet måtte holde flyttedag. Det er nu en del af
Lokalhistorisk Arkiv i Vejen.
nu at

bas i et par

Vejen Kommune

som

kommet til Erhvervsarkivet i
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gamle Købmandsgård på Torvet i Ansager. 11998 blev renoveringen gjort færdig,

og nu

serfacaden ud som den gjor¬

de, da gården blev bygget afH. P. Nissen i 1906. Billedet er taget afén af de skoleelever, der harfotograferet virksomheder
i Ansager.

(Foto: Ansager Lokalhistoriske Arkiv).

Ølgod Kommune
Ansager Lokalhistoriske Arkiv
Områdecentret, Præstegårdsvej 5, 6823 Ansager

Åbningstid: Onsdag kl. 14-16 eller efter aftale med le¬
deren
Leder:

Ejvind C.Jensen, Kanalvej 4, 6823 Ansager

Tlf.: 75 29 71 56
Arkivets

postadresse: Kanalvej 4, 6823 Ansager

I 1998 har vi fået 14

afleveringer: En del billeder, regn¬
skabsbøger o.a. Desuden har vi modtaget en aktie i El¬
bæk Plantage og en lille sølvplade fra 1920'erne med
navnet Johannes Jensen, af den slags, der var beregnet
til at sy i en frakke. Vi har også fået to malerier af hede¬
brande, et afJens Lauritzen Thomsen og et af hans søn,
Erik Brix-Thomsen. Vi har også haft mange besøg, ca.
200, og der har herudover været en del forespørgsler
fra forskellige egne af landet.
I begyndelsen af året havde vi en udstilling om Ansa¬
ger for 50 år siden. Vi er så heldige at have et udstil¬

lingslokale med en fast udstilling af Ansager år 1906
(som miniby), og den bliver Ansagerborgere aldrig
trætte af at se på, så der kom mange mennesker, der¬
iblandt en del ældre, som kunne genkende mange fra
billeder og avisudklip.
Vi har efterhånden tradition for samarbejde med An¬
sager Skole. Hvert år er der en skoleklasse, som får et
emne der relaterer til
Ansager by, og for det meste til¬
bringer de en eller flere timer på arkivet, hvor de lærer
at læse kirkebøger, bruge folketællinger m.m. I 1998
skulle eleverne bl.a. fotografere de forskellige virksom¬
heder i byen, og efter endt arbejde forærede de alle bil¬
lederne til arkivet.

Også Ugebladet har vi et samarbejde med. De har
jævnligt et konfirmandbillede i bladet, hvor der står at
folk kan rette henvendelse til arkivet angående navne.
På den måde har vi fået fat i mange af de navne vi ikke
selv kunne finde frem til, og vi bliver ringet op af folk
fra alle egne af landet, der har fået tilsendt billederne af
familie her i byen. Mange bruger også billederne som
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samlerobjekt, og vi har været ude for, at de kommer her
når de mangler et eksemplar i samlingen.
Hver måned skriver vi en artikel på mindst to A5 si¬
der til vores husavis, der bliver udgivet af Vennekred¬
sen, en forening i tilknytning til områdecentret.
En studerende fra

Århus

Vi har fået overført

har vi

er

arvet

en

del 8

og en

mm

film til video. Filme¬

efter musikeren Niels

4'A times

spilletid, hvoraf en del
del er fra byen.

er

Vejlgaard,

og

der

private optagelser

Y Mens Club har holdt møde her

en aften sidst på
spise på hotellet og senere
gik hen på arkivet. Her blev medlemmerne af forening¬
en delt op i tre grupper der så
gik rundt mellem med¬
arbejderne. De var meget interesserede og nåede slet
ikke at få svar på alle de spørgsmål de havde, så de ville
gerne komme igen en anden gang.

året, hvor vi startede med

Skovlund

at

Sognearkiv

Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder: Kai Knudsen, Ansagervej 20,
Tlf.: 75 29 20 70. Fax: 75 29 24 70

skal

nutiden ikke bare skal »avle æbler«

altså
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tid.

Leder: Leif Østergård

Therkildsen, Toften 8,
Tistrup. Tlf.: 75 29 96 13
Arkivets postadresse: Toften 8, 6862 Tistrup
Året 1998 var det år vi gik på Internettet med skønne
billeder fra det gamle Tistrup, udklip fra Ugeavisen,
historien om Tistrups første indbygger, Tistrups histo¬
rie m.m. Det næste vi skal have lagt ind må være af nye¬
re tid
men vi kan findes
på www.infooelgod.dk.
6862

-

man

også have fornøjelsen at kunne plukke dem. Kravet
at kunne se resultater af at samle på gulnede
blade. Det har vi taget til efterretning samtidig med at vi
glæder os over »æblehøsten«, som den fylder i kurvene.
Vi synes nu også vi plukker en del!
1998 blev et samler-år her på arkivet. Ikke mindre
end 35 foreninger og institutioner finder vi nu beskre¬
vet i over 3.000 nye opsorterede udklip, artikler, oplys¬
ninger og pressemeddelelser som de har fremtrådt i
dags- og ugepresse gennem de sidste 25 år. Foreninger¬
ne var i
forvejen registreret som forhenværende eller
eksisterende, men de tilkommende oplysninger, som
er

samfundsfag i 7. klasse, dels ved fortælling på sko¬
dels ved elevernes gentagne besøg på arkivet. Vi
har bidraget med oplysninger og guidning i sognet i
forbindelse med slægtsstævner, og endelig har slægtsforskere fra flere dele af landet aflagt besøg eller har
indhentet oplysninger om slægtsforhold og boforhold.
Endelig har arkivet bidraget med oplysninger og bil¬
ledmateriale i forbindelse med omfattende vejarbejder
i Skovlund by, hvor vejmyndighederne har været i tvivl
om ældre
bygningers og benzinanlægs beliggenhed og
eksistens og om butiks- og virksomhedsforhold i ældre
len og

aftale med lederen

6823 Ansager

En medarbejder ved arkivet har givet udtryk for, at ar¬
bejdet gerne måtte være andet end registrering. Ek¬
sempelvis evaluering af egnshistoriens betydning for
sognets udvikling - eller nedvikling om man vil - med
baggrund i det kildemateriale arkivet nu engang besid¬
der. Med andre ord, hvilken betydning har historien for
eftertiden og hvordan har begivenheder og erhvervs¬
forhold påvirket netop denne egn? Kan vi som amatø¬
rer bruge arkivet til
duelig forskning og er det arkivets
opgave?
Ønsket er ikke udtryk for at registreringen skal gå i
men at

lens

Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv
Tistruplund Områdecenter, Søndergade 38,
6862 Tistrup
Åbningstid: 1. tirsdag hver måned kl. 15-17 eller efter

Vesterled, Borgergade 24, Skovlund, 6823 Ansager

stå,

Arkivlederen har formidlet lokalhistorie i folkesko¬

Universitet har haft sin

her i en længere periode. Hun har lovet os en ko¬
pi af sin afhandling, når den bliver færdig.
gang

ne

nu er dateret og opført kronologisk og fordelt i let til¬
gængelige ringbind er værdifuld historieskrivning som
blot kan videreføres og udbygges. Yderligere ca. 40 for¬
eninger o.lign. er registreret og tilsvarende yderligere
oplysninger venter på registrering i det kommende år.

-

Vi har ikke det helt
kun

af samme
de

10

store at

berette for året. Der har

og besøgstallet har været
størrelse. Vi skal nok være bedre til at henle¬

været ca.

afleveringer,

opmærksomheden på os selv.
Dog havde vi en god dag i forbindelse med Tistruplunds julemarked. Vi havde i den forbindelse lavet en
billedudstilling som vi kaldte Interiører fra den gamle
lægebolig. Billederne var fra læge Perchs tid i Tistrup
og optaget omkring 1930. Desværre kom vi ikke i gang
med at registrere vores billeder elektronisk i 1998, men
vi kommer nok helt sikkert i gang i 1999, da vi har fået
et tilbud fra et firma gående ud på, at de vil scanne alle
vore billeder ind
på CD'ere.
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Andelsmejeriet Hjedding ved 100 års jubilæet i 1982. (Foto: Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv).

Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv
Kulturhuset, Vestergade
11, lok. 7

5-7, 6870 Ølgod. Tlf.: 75 24 50

Åbningstid: Tirsdag kl. 14-17
Leder: Nich.

Riis, Bakkevej 17, 6870 Ølgod

Tlf.: 75 24 56 51

bogstaveligt, bygningerne er nu jævnet med jorden, og
mejerigrunden er overtaget af Ølgod Kommune.
Men den gamle mejeribygning i Hjedding, der huser
mejerimuseet står stadig og kan fortælle efterslægten
om hvordan man i fællesskab skabte
mulighed for
dansk landbrug i særdeleshed, og dermed for det dan¬
ske samfund

Et halvt hundrede

afleveringer er det blevet til på Øl¬
god-arkivet i 1998. Blandt disse skal her nævnes arkiva¬
lierne fra det nu nedlagte Hjedding Andelsmejeri, der,
det er de fleste bekendt, har været i drift siden
1882, fra 1905 til 1998 i Ølgod by. Nedlagt skal forstås

som

som

helhed. Sammen med arkivalierne fra

Andelsmejeriet Hjedding var også arkivalier fra andels¬
mejeriet Amstelborg i Strellev, og andelsmejeriet Lyh¬
negård i Lyhne.
En af arkivets medarbejdere, Chr. Poulsen, har gen¬
nem flere år
arbejdet på en slægtsbog. Første bind blev
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færdigt i 1998, et værk på 425 sider blev det til i første
omgang. Bogen er indgået i arkivets bogsamling, og der
vil senere komme yderligere to bind fra Chr. Poulsen.
Edith Ravn, pensioneret lærer, er flyttet til Kolding,
og med hende har arkivet mistet en skattet medarbej¬
der. Hun har i flere perioder afskrevet folketællingsli¬
ster efterhånden som de er blevet frigivet, og med sin
smukke og letlæselige skrift har Edith Ravn gjort disse
lister let tilgængelige for fremtidige slægtsforskere. Til
afløsning for Edith Ravn er Egon Thomsen blevet knyt¬
tet til arkivets medarbejderstab. Egon Thomsen var i en
årrække leder af Ølgod Ugeblad. Arkivet byder ham
velkommen, og vi glæder os til at få gavn af hans erfa¬
ring som tidligere bladmand.
Af de besøg vi har haft i 1998 huskes næsten bedst en
dame fra Canada, der benovet, henrykt og begejstret
fandt familiebilleder fra omkring århundredskiftet.
Samtidig med at vi siger tak for de afleveringer vi har
modtaget i 1998 vil vi, som vi plejer, opfordre til at man
har arkivet i tankerne når og hvis der er gemmer der
skal ryddes.

Medarbejderne i Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv: Stå¬
ende fra venstre Frede Møller Kristensen, Egon Thomsen,
Jens MøllerJensen og Nich. Riis. Siddende Niels Chr. Poul¬
sen
og IngerJørgensen. (Foto: Ølgod-Strellev Lokalhistoriske
Arkiv).

Den tomme mejerigrund, efter at Hjedding Mejeri blev
overtaget afMD Foods og bygningernefjernet. I baggrun¬

den til højre ses

Ølgod gamle elværk,

som er bygget

i 1908.

(Foto: Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv).
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tidligere udgivelser kan følgende
endnu leveres:
Lille vejledning
stensen.

Peder

i læsning af gotisk skrift. Af H. K. Kri¬

16 sider. Kr. 20,00.

Slavs Herred 1868.

Fotografisk optryk 1981. 62 sider.

Kr. 45,00.

Hegelunds almanakoptegnelser 1565-1614,

Vester Horne Herred 1865-67.

bd. I II. Af Bue Kaae. 1.080 sider. Kr. 225,00.

1984. 66 sider. Kr. 75,00.

Billedhistorier fra Ribe Amt. Billeder fra de lokalhi¬

Skads Herred 1862.

storiske arkiver i Ribe Amt. 99 sider. Kr. 78,00.

der. Kr. 100,00.

Fotografisk optryk

Fotografisk optryk 1985. 176 si¬

Træet i stenen. Om

billedhuggeren N. Hansen Ja¬
Buurgaard og Agner Frandsen. Kr.

cobsen. Af Lise

70,00.
Fra kommis til museumsleder. Søren Manøes erin¬

dringer. Udg. 1994. 97 sider. Kr. 70,(X).

1918. Ved

Stavnsbånd og
Kr.

Vestjylland - blev bonden fri? AfJør¬
Dieckmann Rasmussen. Udg. 1988. 33 sider, ill.

45,00.

Kort

over

Flemmingjust, 1982. 188 sider. Kr. 50,00.
Skads, Malt og Gørding herreder. Af

Tøger Reenberg Teilmann, 1767. Genoptrykt 1985.
Kr. 30,00.

Ribe Domkirke, hæfte 1-2 og hæfte
Kirker, Nationalmuseet. Kr. 50,00 pr.
En

Bidrag til landbrugets historie i Varde-egnen. Af Chr.
Mathiesen 1881. Ny udgave 1982. 94 sider. Kr. 50,00.
Kjære Broder, breve fra Terkel Kristensen 1866-

Register til årbøgerne 1903-1977. Kr. 45,00.
gen

TilbudI

3-4. Danmarks
dobbelthæfte.

Samlet

pris for alle tre publikationer: Kr. 90,00.

landsbydreng blev læge. Erindringer afJ. R Kar-

kov. 66 sider, ill. Kr. 48,00.

Tilbud II

De store skibe

Landsbydreng og svend på valsen - en fattig drengs
erindringer 1881-1907. 94 sider, ill. Kr. 60,00.

deres ø og

mennesker. Fanø om¬
kring 1900. Videofilm af Hrolf Thorulf m.fl., 1993.
-

Kr. 98,00.

En

Besættelsestidshistorier fra Ribe Amt.

Redigeret af
Jørgen Dieckmann Rasmussen og Birgitte Herre¬
borg Thomsen på grundlag af oplæg fra lokalarki¬
verne.

Esbjergdreng fortæller - om løse typer
Sigurd Borch, 1986. 68 sider, ill. Kr. 60,00.
Samlet

og

aviser.

pris for disse to publikationer: Kr. 100,00.

Kr. 138,00.

Folk og Folkestyre i 150 år. Udg. af Ribe Amts
arkiver og Historisk Samfund for Ribe Amt.

Lokal¬
116 si¬

der, ill. 1999. Kr. 130,00.

Ældre

årgange af Fra Ribe Amt: Vi har en del årgan¬
fra 1924-1995, men der er store huller i rækken.
Forespørg hos ekspeditionen:
ge

Oluf Nielsens herredsbeskrivelsen
Malt Herred 1870.
der. Kr. 45,00.

Fotografisk optryk 1976. 194 si¬

Historisk Samfund for Ribe Amt,
GI.

Præstevej 16, 6800 Varde.

Tlf. 75 26 41 16.
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