Et

udvalg af historisk litteratur om Ribe Amt

Fra Ribe Amt

bringer hvert år en liste over bøger og tidsskriftsartikler vedrørende Ribe Amts historie. Oversigten er udar¬
bejdet efter oplysninger fra bl.a. Holsted bibliotek, hvor bibliotekar Claus Larsen har været til uvurderlig hjælp, fra
enkelte private, fra museer, arkiver og lignende, der velvilligt har sendt deres udgivelser til redaktionen. Her vil man fort¬
sat være taknemlig for oplysninger, der kan bidrage til at gøre listen så fuldstændig som muligt.
Til orientering skal anføres, at når der i litteraturlisten henvises til Egnsbogen 2000, så er det Grindsted-Billundegnen,
der dækkes. Når der henvises til Lokal-årbogen 2000, er det Bramming Kommune, der dækkes. Hvor der henvises til RA
2000, er det Fra Ribe Amt, Historisk Samfund for Ribe Amts årbog 2000.
Historieformidling
By, marsk og geesL Kulturhistorisk årbog for Ribe-egnen.

Arkitektur

Ribe 2000

Benthien, Susanne: »Arkitekt Axel Hansen og hans arbej¬
der en registrant i Ribe Lokalarkiv« i By, marsk og geest

Egnsbogen. Lokalhistorisk årbog for Grindsted, Billund og

2000

Give. Grindsted 2000

Koch, Hanne Dahlerup: »Gader i

-

Fra Ribe Amt. Historisk Samfund for Ribe Amt

Esbjerg

2000.
Gesten Sogn. Gesten Sognearkiv 2001.
Lokal-årbogen 2000. Lokalhistorisk Forening for Bram¬
ming Kommune. Bramming 2000
Mark og Montre. Årbog for Ribe Amts Museer 2000. Grind¬

sted 2000
Ribe Katedralskole 2000. Ribe 2000.

Sjæklen. Årbog for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsak¬
variet i Esbjerg 1999.
Skuret Bygningskulturens dag 2000. Skov og Natursty¬
relsen. Miljø-og Energiministeriet 2000.
Vestjyske Fortællere. Varde 2000.
Varde Landsogn, Tinghøj og Søndermarken. Træk fra
1900 tallet Varde 2000.

Ølgod Museum 1999. Ølgod Museums årsskrift 1999. Øl¬
god Museum 1999

-

60-70

almindelighed - og Ribes
By, marsk og geest 2000 s. 47-59
Søndergaard, Steffen M. Bymiljø Facader og Skilte. Vejled¬
ning For Varde Bymidte. Varde Kommune 2000.
Søndergaard, Steffen M.: »Tagbærende stolpekonstruktio¬
i særdeleshed« i

i Søndeijyllands vesteregn samt på Rømø og Fanø« i
Bygnings Arkæologiske Studier 1999-2000.
Palle, Preben: »Varde Miniby« i Vestjyske Fortællere 2000 s.
ner

-

9-13.

Arkiver/museer
Benthien, Susanne: »Arkitekt Axel Hansen og hans arbej¬
der en registrant i Ribe Lokalarkiv« i By, marsk og geest
-

2000

s.

60-70

Beretninger fra Ribe Amts Lokalarkiver. Fra Ribe Amt 2000
s.

335-360.

Christensen, Carsten Sander: »Informationsteknologi og

registrering af museumsgenstande - en historisk dimension
ind i fremtiden« i Mark og Montre 2000 s. 89-100.

og et blik

Hahn-Pedersen, Morten: »Martin

Administrationshistorie

Brørup Kommune
Brørup 2000.

s.

på vej ind i det 21. århundrede.

Spangsberg - en vestjyde

i Zarens

tjeneste« i Mark og Montre 2000 s. 75-82.
Hegn, Stig: »Egnsmuseet i ny figur« i Lokalårbogen 2000 s.
34-36

Aktieselskaber

Hoff, Kristine: »Klik

Hahn-Pedersen, Morten: »En aktør i Danmarks olieby. Hi¬

41-44.

storien

Holm, Poul, Morten Hahn-Pedersen og Flemming Just:

om
Henning Kruse
Sjæklen 1999 s. 91-123.

og

Esbjerg Oilfield A/S« i

Bro mellem
1999

Andelsvirksomheder

Junk, Niels E.: »Andelssmedjen i Vong - Anders Lauridsen
fortæller« i

Lokalårbogen 2000 s. 102-105.

Arbejderhistorie
Lauridsen, John T.: »Klatterup- erindringer fra et arbej¬
derkvarter i Esbjerg i 1950erne« i Ra 2000 s. 233-258.

s.

på kunsten« i Mark og Montre 2000 s.

museums-

og

»

universitetsforskning« i Sjæklen

141-150.

Mejdahl, Ulla og Michael Lauenborg: »Nordsøens konger,
250-850 e. Kr.« i Mark og Montre 2000 s. 33-40.
Nielsen, Teresa: »Pippi Langstrømpe og meget, meget me¬
re- den danske kunstner
Ingrid Vang Nyman« i Mark og
Montre 2000

s.

7-14.

Palle, Preben: »Varde Miniby« i Vestjyske Fortællere 2000 s.
9-13.

483

Et

udvalg af historisk utteratur om

Ribe Amt

Ploug, Marianne: »Vestjyder - os selv og de andrel« I Mark
og Montre 2000 s. 23.32
Ploug, Marianne. Rav. Parallelversioner på engelsk: »Am¬
ber« og tysk »Bernstein«. Varde 2000.
Tougaard, Svend: »Fokus på hvaler i Danmark« i Mark og
Montre 2000

s.

101-106.

Ribe Amt 2000

Arkæologi
Feveile, Claus: »Klinkpropper
lerkar fra middelalder

2000

s.

(?) og

klinkning af tyndvæggede
nyere tid« i Mark og Montre
-

83-88.

Frandsen, Lene B.: »Drejekværn af rhinsk basalt fundet ved
Fåborg kirke, Ribe Amt« i Mark og Montre 2000 s. 15-22.
Klemensen, Marie F.: »Et middelalderligt benværksted - en
arkæologisk undersøgelse på Vægtergade 2, Ribe« i By,
marsk og geest 2000 s. 29-46.
Madsen, Per Kristian: Trekantrelieffet
kes Kathoveddør

over

Ribe Domkir¬

angrende, ret¬
mæssig konge i By, marsk og geest 2000 s. 5-28.
Siemen, Palle: »Tre høje fra Breinholdtgård Golfbane - en
jættestue og to enkeltgravshøje« i Mark og Montre 2000 s.
-

et monument over en

45-64.

Begravelsesvæsen
Mulvad, Søren: »Ligbærerlauget i Ribe« i RA 2000

s.

215-

226.

By, sogne og egnshistorie
Brørup Kommune - på vej ind i det 21. århundrede.
Brørup 2000.
Byskov, Søren: »Blåvands kyst under forvandling - fisker¬
leje, landbrugsland og ferieområde« i Sjæklen 1999 s. 7390.

Husted, Vagn M. En landsby i Vestjylland. < om

Hjortkjær i
Grimstrup Sogn> Bramming 2000.
Jensen, Kjeld m. fl.: Om Gesten Sogn. Gesten 2001
Guldberg, Mette: »Nordby i 1700-tallets slutning« i Sjæklen
1999

s.

9-17.

domshistorie.

Udgivet som cd-rom i 2000 af Bjarne
Sørensen, Mandøvej 14, Vester Vedsted.
Bygningshistorie
Bredmose Simonsen,

Johannes: »Esbjerg. Skure på hav¬
Bygningskulturens dag 2000 s. 39-44.
Birkkjær, Kræn Ole: »Fremtidens landbrugsbyggeri« i For¬
tidens landbrugsbygninger, Kulturmiljørådet i Ribe Amt
2000

i Skuret.

s.

15-20.

Dragsbo, Peter: »Vestjyske Landbobygninger
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s.

-

historiske

11-14

Søndergaard, Steffen M. Bymiljø Facader og Skilte. Vejled¬
ning For Varde Bymidte. Varde kommune 2000.
Thomsen, Jørgen: »Det stråtækte hus i Minibyen« i Vest¬
jyske Fortællere 2000 s. 35-39.

Erindringer
Andersen, Jefrey: »Hans Kjær - Fra inspektør i Kinas hær til

arbejderpioner« i Lokalårbogen 2000 s. 88-94.
Andersen, Niels E. Krigeren fra Føvling. Haderslev 2000.
Bach Pedersen, Jens: »Fra hedeegn til hedeegn« i Egnsbo-

2000 s. 30-40.
Bøving, Margot: »Humor og arbejdsglæde. En stuegang
gennem et lægeliv« i Vestjyske Fortællere 2000 s. 53-73.
Christensen, Karen: »Et lærerpar fra den vestjyske skole¬
ordning 1916« i Vestjyske Fortællere 2000 s. 75-80.
Clausen, Thyge: »Juleslid ogjulefred« i RA 2000 s. 315-320.
Engkebølle, Jørgen: »Bramming Efterskole 1897-1997 del
II« i Lokalårbogen 2000 s. 37-46.
gen

Hansen, Leif: »Mit andet liv

som

amatørmusiker« i Vest¬

jyske Fortællere 2000 s. 81-94.
Jensen, Kjeld m. fl.: Om Gesten Sogn. Gesten 2001
Jørgensen, Grete: »Soldatergråd - en tak for medmen¬
neskelighed« i RA 2000 s. 313-314.
Knudsen, Hans Sigfred: »Fodboldstøvler for 12 kyllinger« i
Vestjyske Fortællere 2000 s. 105-108.
Juhler, Bent: »Min tid som kommunalansat og tilværelsen
derefter« i Vestjyske Fortællere 2000 s. 129-138.
Larsen, Karen Magda: »Vi som går køkkenvejen« i Vestjyske
Fortællere 2000

Troelsen, Svend B.: Vester Vedsted sogns slægts- og ejen-

nen«

lag og kulturhistoriske bevaringsværdier« i Fortidens land¬
brugsbygninger, Kulturmiljørådet i Ribe Amt 2000 s. 1-10.
Duun Andersen, Peter: Den vestjyske klitgård: fra Nymin¬
degab til Nissum Fjord. Herning 2000. <Om de vestjyske
klitgårdes kulturhistoriske baggrund>.
Søndergaard, Steffen M.: »Bygmester Peder Holden Han¬
sen« i Fortidens
landbrugsbygninger, Kulturmiljørådet i

s.

143-146.

Lauridsen, John T.: »Klatterup

- erindringer fra et arbe¬
jderkvarter i Esbjerg i 1950'erne« i RA 2000 s. 233-258.
Lorentzen, Maren Haulrig: »Tingene var mere enkle« i
Vestjyske Fortællere 2000 s. 40-44.
Lund-Jensen, Niels Peter: »Erindringer fra Vejrup Østre
Skole« i Lokalårbogen 2000 s. 110-114.
Mikkelsen, Otto: »Mere end at »tjæn pæ-'ng«« i Egnsbogen

2000

s.

3-8.

Nielsen, Kaj: »Livet mellem Bjerremose og Paradiset« i

Vestjyske Fortællere s. 45-52.
Pedersen, Børge: »Nitten år i Filskov« i Egnsbogen 2000

s.
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41-44.

Pedersen, Holger: »Drømmen om Amerika og
den« i

virkelighe¬

1999

Vestjyske Fortællere 2000 s. 119-127.

Steffens, Edith: »Vi leved af kærlighed og sødsuppe« i

Lokalårbogen 2000 s. 83-87.
Søgaard Sørensen, Helge: »P. J. Nielsen. Degn og iværksæt¬
ter i Darum. 27. april 1850 -1. marts 1940« i Lokalårbogen
2000

s.

115-121.

Sørensen, Bodil: »Vestjyde
Fortællere 2000

s.

på godt

og

Folkelivsforskning
Guldberg, Mette: »Nordby i 1700-tallets slutning« i Sjæklen

ondt« i Vestjyske

109-111.

Sørensen, Helma: »Det lille juletræ« i RA 2000 s.

314-315.

Fabrikker og virksomheder

Andersen, Hans Chrisdan: »Brammings

ældste butik 100
Lokalårbogen 2000 s. 99-105.
Feldt, John: »Scanlex og Bramming Plast-Industri« i Lokal¬
årbogen 2000 s. 73-82.
Fyhn, Ketty: »Vejrup Mølle« i Lokalårbogen 2000 s. 96-98.
Hahn-Pedersen, Morten: »En aktør i Danmarks olieby. Hi¬
storien om Henning Kruse og Esbjerg Oliefield Service
A/S.« I Sjæklen 1999 s. 91-123.
West, Charlotte: »DLG-Siloen og Hans Christian Thyre¬
god« i Ølgod Museum 1999 s. 60-66.
år« i

9-17.

s.

Ploug, Marianne: »Vestjyder - os selv og de andre!« I Mark
og Montre 2000 s. 23-32.
Gårdhistorie
Danske

Landbrug. Danske gårde i tekst og billeder: Ribe
i Billund, Blåbjerg, Esbjerg,
Fanø, Grindsted, Helle, Ølgod. Bd. IIA. Blåvandshuk,
Bramming, Brørup, Holsted samt tilføjelser til Grindsted,
Helle m.m. Bd. IIB Ribe, Varde, Vejen>.
Husted, Vagn M. En landsby i Vestjylland. <om Hjortkjær i
Grimstrup Sogn> Bramming 2000.
Kristensen, Laust: »Skjoldbjerg. Kartoffeltyskere og hede¬
kolonisering« i RA 2000 s. 195-214.
Manøe, Søren. C. J: Jespersen Ensted - en tidlig dansk gård¬

Amt

<

Bd. I. Omhandler gårde

maler. Varde 2000.

Troelsen, Svend B.: Vester Vedsted sogns slægts- og ejendomshistorie.

Udgivet

som

cd-rom i 2000 af Bjarne

Sørensen, Mandøvej, Vester Vedsted.
Handel og håndværk

Andersen, Hans Christian: »Brammings

Fattigvæsen
Nielsen, Henning: »Fattiggård og asyl i Lunde« i RA 2000 s.
259-268.
Fiskeri og jagt

Byskov, Søren: »Blåvands kyst under forvandling - fisker¬
leje, landbrugsland og ferieområde« i Sjæklen 1999 s. 7390.

ældste butik 100
Lokalårbogen 2000 s. 99-105.
Bargisen, Karl Møller: » Pottepigen fra Ølgod, digt eller
virkelighed« i Ølgod Museum 1999 s. 67-73.
Clausen, Thyge:»Juleslid og julefred« i RA 2000 s. 315-320.
Feldt, John: »Scanlex og Bramming Plast-Industri« i Lokal¬
årbogen 2000 s. 73-82.
Guldberg, Mette: »Jydepotteprodukionens udbredelse i Ri¬
år« i

be Amt« i RA

Guldberg, Mette, Søren Byskov
fiskeri. Esbjerg 2000.

og

Poul Holm. På Tobis¬

Holm, Poul: »Hvordan det danske havfiskeri blev til, 17701914« i Sjæklen 1999 s. 19-54.
Jensen, Thyge: »Jagt på sæler« i Sjæklen 1999 s. 125-140.
Sørensen, Ejvind: »Dannebrogsridder i bare fødder. Jens
Madsen Terkelsen« i RA 2000

s.

227-232.

s.

297-304.

Junk, Niels E.: »Andelssmedjen i Vong - Anders Lauridsen
fortæller« i Lokalårbogen 2000 s. 102-105.
Hedeopdyrkning
Bundesen, Gregers: »Køhns Hede« i Egnsbogen 2000
Kartoffeltyskere
kolonisering« i RA 2000 s. 195-214.
Kristensen, Laust: »Skjoldbjerg.

Flygtninge
Gammelgaard, Arne. Drivtømmer. Tyske flygtninge i Dan¬
mark 1945-1949. Blåvandshuk Egnsmuseum 1993.
Olsen, Harald: »Tyske flygtninge i Oksbøllejren« i Nordisk
Kriminalreportage. 2000 s. 421-426.

s.

9-

11.

og

hede¬

Indre Mission

Ruth: »Den store vækkelse i Ansager« i Øl¬
god Museum 1999 s. 28-34.
West, Charlotte: »DLG-Siloen og Hans Christian Thyre¬
god« i Ølgod Museum 1999 s. 60-66.
Schlein Jensen,

Foreningsliv
Hansen, Tove: »Lidt
2000 s. 47-51.

om

FDF i Darum« i

Lokalårbogen

Indvandring
Kristensen,

Laust: »Skjoldbjerg. Kartoffeltyskere
hedekolonisering« i RA 2000 s. 195-214.

og
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Institutioner
Bruun

og egnens

2000

s.

Landbrugsforhold

Nielsen, Arne: »Riber Kjærgård som landbrugsskole

kulturcentrum

gennem

50 år« i Lokalårbogen

62-68.

Ditlevsen, Ulla: »Alles legestue - fra Nørå til Bramming via

Vong« i Lokalårbogen 2000 s. 52-61.
Eriksen, Hans Erik: »Kongelig gave til Grindsted
ne«

.

og Gre¬
Et blad af Grindsted Biblioteks ældste historie« i Egns-

bogen 2000 s. 12-15.
Olesen, Grethe: »Plejecenter Østergården« i Lokalårbogen
2000

s.

Bruun Nielsen, Arne: »Riber

Kjærgård som egnens land¬
kulturcentrum gennem 50 år« i
Lokalårbogen 2000 s. 62-68.
Byskov, Søren: »Blåvands kyst under forvandling - fiskerle¬
je, landbrugsland og ferieområde« i Sjæklen 1999 s. 73-90.
Ernstsen, Søverin: »Læplantning - en miljøvenlig nødven¬
dighed« i Lokalårbogen 2000 s. 106-110.
Kristensen, Laust: »Skjoldbjerg. Kartoffeltyskere og hede¬
kolonisering« i RA 2000. s. 195-214.
brugsskole

og egnens

69-72.

Mulvad, Søren: »Ligbærerlauget i Ribe« i RA 2000 s. 215-226.

Jernbanehistorie
Manøe, Søren: »Før Vestbanen kom

-

om jernbaneplaner

i

det vestjyske«

i Ølgod Museum 1999 s. 11-27
»Varde-Ringkøbing-Holstebro 1875«
i Jernbanehistorisk årbog 2000 s. 14-27. <Den vestjyske
længdebano
Bruun-Petersen, Jens:

Musikhistorie

»Mit andet liv

Hansen, Leif:

som

amatørmusiker« i

Vestjyske Fortællere 2000 s. 81-94.
Naturforhold

Bak, Olaf: »Et rædsomt vejr - århundredet sagde farvel med

Jubilæumsartikler
Andersen, Hans Christian: »Brammings ældste
år« i

butik 100

Manøe, Søren: »Før Vestbanen kom

-

det vestjyske«

s.

jernbaneplaner i
11-27.

om

Jensen, Mogens: »Folkekirken i 150 år« i Egnsbogen 2000
45-51.

Madsen, Per Kristian: »Trekantrelieffet
kirkes Kathoveddør

over

Ribe Dom¬

angrende ret¬
mæssig konge« i By, marsk og geest 2000 s. 5-28
Pedersen, Børge: »Nitten år i Filskov« i Egnsbogen 2000 s.
-

et monument over en

s.

9-11.

Ilsøe, Lars og Torkil Funder: »Efter Stormen.« < om orka¬
nen

Kirkehistorie

s.

Lokalårbogen 2000 s. 3-10.
»Køhns Hede« i Egnsbogen 2000

Bundesen, Gregers:

Lokalårbogen 2000 s. 99-101.
i Ølgod Museum 1999

orkan« i

den 3.12.1999>. Ribe Katedralskole s.19-24

Juhl, Mogens: »Stormflodsminder i Ribe - og nærmeste
omegn« i By, marsk og geest 2000 s. 72-83
Ernstsen, Søverin: »Læplantning - en miljøvenlig nødven¬
dighed« i Lokalårbogen 2000 s. 106-110.
Guldberg, Mette, Søren Byskov og Poul Holm. På Tobis¬
fiskeri. Esbjerg 2000.
Husted, Vagn: »Set. Knuds Kilde« i Lokalårbogen 2000 s.
122-127.

41-44.

Tougaard, Svend: »Fokus på hvaler i Danmark« i Mark
Montre 2000

Krigshistorie

s.

og

105-106.

Andersen, Niels E. Krigeren fra Føvling. Haderslev 2000
Personalhistorie
Kunst og

kunsthåndværk
Guldberg, Mette:» Jydepotteproduktionens udbredelse i
Ribe Amt« i RA 2000

s.

297-304.

Manøe, Søren. C.J.Jespersen Ensted - en tidlig dansk gårdmaler. Varde 2000.

Bach Pedersen

Jens. Bach Pedersen, Jens: »Fra hedeegn til
hedeegn« i Egnsbogen 2000 s. 30- 40.

Birgitte Valvanne. Knudsen, Kai: »Birgitte Valvanne, født
Guldager« i Ølgod Museum 1999 s. 35-55.
Damgaard, Marie og Thor. Engkebølle, Jørgen: »Bramming

Mikkelsen, Otto: »Mere end at »tjæn pæ-'ng«« i Egnsbogen

Efterskole 1897-1997 del II«

2000

Dueholm, Ellen og Jes. Mikkelsen, Otto: »Mere end at »tjæn

s.

3-8.

Nielsen, Teresa: »Pippi Langstrømpe og meget, meget
mere-

den danske kunstner Ingrid Vang

Montre 2000

s.

Nyman« i Mark og

7-14.

Tyrrestrup, Hans: »Tårnets øje« i Vestjyske Fortællere 2000
s. 15-17. <Om
Thorstrup kirkes tåm>.
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s.

37-46.

pæ-'ng«« i Egnsbogen 2000 s. 3- 8.
Hansen, Lambert. Beck, Musse: »Om du ville

være en

skjælm« i Journalen årg. 10, nr. 4. s. 26-31. <Om Lambert
Hansen (1743-1770), og hans forhold til øvrighed, fæller
og matriakateo.

Et

Jacobsen, Christian. Will, Lone: »Heste spiser man da. Sme¬
den i Guldager« i Vestjyske Fortællere 2000 s. 147-150.
Johansen, Nielsine Margrete. Pedersen, Holger:»Drømmen
om Amerika
og virkeligheden« i Vestjyske Fortællere 2000
s.

119-127.

Justesen, Just Knudsen. ]\i\H Magne: »Breve frajust Knudsen
Justesen. En ung Veerst-mands breve fra en dramatisk rejse
dl Amerika i 1889« i Ra 2000

s.

281-296.

Kjær, Hans. Andersen, Jefrey: »Hans Kjær - Fra inspektør i
Kinas hær dl arbejderpioner« i Lokalårbogen 2000 s. 88-95.
Kruse, Henning. Hahn-Pedersen, Morten: »En aktør i Dan¬
marks olieby. Historien om Henning Kruse og Esbjerg
Oliefield Service A/S« i Sjæklen 1999 s. 91-123.
Lamp, Marie. Larsen, Karen Magda: »Vi som går køkkenve¬
jen« i Vestjyske Fortællere 2000 s. 143-146.
Nielsen, P. J. Søgaard Sørensen, Helge: P. J. Nielsen. Degn
og iværksætter i Darum. 27. april 1850 - 1. marts 1940« i
Lokalårbogen 2000 s. 115-121.
Nyman, Ingrid Vang. Nielsen Teresa: »Pippi Langstrømpe og
meget, meget mere - den danske kunstner Ingrid Vang Nyman« i Mark og Montre 2000 s. 7-14.
Olsen, Mads Christian. Andersen, Niels E. Krigeren fra
Føvling. Haderslev 2000.
Puggaard, Gunnar Schmidt. Puggaard, Anna Sofie: »En
Varde-drengs spændende liv« i Vestjyske Fortællere 2000 s.

Bruun Nielsen, Arne: »Riber

Kajærgård som landbrugs¬
kulturcentrum gennem 50 år« i Lokalår¬
bogen 2000 s. 62-68.
Christensen, Karen: »Et lærerpar fra den vestjyske skole¬
ordning 1916« i Vestjyske Fortællere 2000 s. 75-80.
Engkebølle, Jørgen: »Bramming Efterskole 1897- 1997 del
II« i Lokalårbogen 2000 s. 37-46.
Juhl, Magne: »Lærerembedet i Aatte 1816-17« i Slægten nr.
skole og egnens

22, 2000

Slægtshistorie
Andersen, Niels E. Krigeren fra Føvling. Haderslev 2000.
Troelsen, Svend B.: Vester Vedsted sogns slægts- og ejendomshistorie.

75-82.

Minibyen« i Vestjyske Fortællere 2000 s. 35-39.
Terkelsen, Jens Madsen. Sørensen, Ejvind: »Dannebrogsridder i bare fødder. Jens Madsen Terkelsen« i RA 2000 s.
227-232.

Thyregod, H. C. Møller Kristensen, Frede:» H. C. Thyregod en af
Ølgods mange igangsættere - en filosofisk betragt¬
ning« i Ølgod Museum 1999 s. 56-59.
Thyregod, Hans Christian. West, Charlotte: »DLG-Siloen og
Hans Christian Thyregod« i Ølgod museum 1999 s. 60-66

Udgivet

Dayem: »Udrustning

organisering af det første

1914« i Sjæklen 1999 s. 19-54.
Juhl, Magne: »Breve fra Just Knudsen Justesen. En ung
Veerst-mands breve fra en dramatisk rejse til Amerika i
1889« i Ra 2000

s.

281-296.

Guldberg, Mette, Søren Byskov
fiskeri. Esbjerg 2000.

og

Poul Holm. På Tobis¬

Hahn-Pedersen, Morten: »Martin Spangsberg - en vestjyde
i Zarens

tjeneste« i Mark og Montre 2000 s. 75-82.

Poulsen, René Taudal: »Rederiet »Dania«, 1900-1966

-

analyse af et tramprederis strategi« i Sjæklen 1999 s. 55-72
Toldhistorie

Lorentzen, Mogens

Retsvæsen

Turisme

309-312.

og

togt til Ostindien 1618« i Mark og Montre 2000 s. 65-74.
Holm, Poul: »Hvordan det danske havfiskeri blev til, 1770-

Pressehistorie

s.

cd-rom i 2000 af Bjarne

Sygdomshistorie
Bøving, Margot: »Humor og arbejdsglæde. En stuegang
gennem et lægeliv« i Vestjyske Fortællere 2000 s. 53-73.

Vestergaard, Flemming: »En skriverkarls bekendelser« i
Vestjyske Fortællere 2000 s. 19-33.

Vestergaard, Poul: »Vardes sidste rettersted« i RA 2000

som

Sørensen, Mandøvej, Vester Vedsted.

Søfart

s.

36-43.

4144.

Abd-el

2000

s.

Lundjensen, Niels Peter: »Erindringer fra Vejrup Østre
Skole« i Lokalårbogen 2000 s. 110-114.
Pedersen, Børge: »Nitten år i Filskov« i Egnsbogen 2000 s.

Spangsberg Martin, Hahn-Pedersen, Morten: »Martin
Spangsberg - en vesyyde i Zarens tjeneste« i Mark og Mon¬
Sørensen, Laurids. Thomsen, Jørgen: »Det stråtækte hus i

Ribe Amt

Skolehistorie

95-104.

tre

udvalg af historisk litteratur om

s.

»Toldergården i Foldingbro« i RA 2000

305-308.

Byskov, Søren: »Blåvands kyst under forvandling - fisker¬
leje, landbrugsland og ferieområde« i Sjæklen 1999 s. 7390.
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Uldkræmmere

Bramming Kommune

Bach Pedersen, Jens:

»Fra hedeegn til hedeegn« i Egnsbo-

år« i

2000 s. 30-40.

gen

Andersen, Hans Christian: »Brammings ældste butik 100

Lokalårbogen 2000 s. 99-101.

Bak, Olaf: »Et rædsomt vejr- århundredet sagde farvel med
Ribe Amt eller dele deraf

Birkkjær, Kræn Ole: »Fremtidens landbrugsbyggeri« i For¬
tidens landbrugsbyggeri, Kulturmiljørådet i Ribe Amt 2000
s.

15-20.

Danske

Landbrug. Danske gårde i tekst og billeden Ribe
Blåbjerg, Esbjerg, Fanø,
Grindsted, Helle, Ølgod. BdllA Blåvandshuk, Bramming,
Brørup, Holsted samt tilføjelser til Grindsted, Helle m.m.
Bd IIB Ribe, Varde, Vejen.
Dragsbo, Peter: »Vestjyske Landbobygninger - historiske
lag og kulturhistoriske bevaringsværdier« i Fortidens land¬
brugsbyggeri, Kulturmiljørådet i Ribe Amt 2000 s. 1-10.
Duun Andersen, Peter: Den vestjyske klitgård: fra Nymin¬
degab til Nissum Fjord. Herning 2000.
Om de vestjyske klitgårdes kulturhistoriske baggrund.
Guldberg, Mette: »Jydepotteproduktionens udbredelse i

Amt. <BdI omhandler Billund,

Ribe Amt« i RA 2000

s.

297-304.

Holm, Poul: »Hvordan det danske havfiskeri blev til, 17701914« i

Sjæklen 1999 s. 19-54.
Jensen, Thyge: »Jagt på sæler« i Sjæklen 1999 s. 125-140.
Søndergaard, Steffen M.: »Bygmester Peder Holden Han¬
sen«

i Fortidens

Amt 2000

s.

landbrugsbyggeri, kulturmiljørådet i Ribe

orkan« i

Lokalårbogen 2000 s. 3-10.
Nørå til Bramming via
Vong« i Lokalårbogen 2000 s. 52-61.
Engkebølle, Jørgen: »Bramming Efterskole 1897-1997 del
II« i Lokalårbogen 2000 s. 37-46.
Ernstsen, Søverin: »Læplantning - en miljøvenlig nødven¬
dighed« i Lokalårbogen 2000 s. 106-109.
Feldt, John: »Scanlex og Bramming Plast-Industri« i Lokal¬
årbogen 2000 s. 73-82.
Hegn, Stig: »Egnsmuseet i ny figur« i Lokalårbogen 2000 s.
Ditlevsen, Ulla: »Alles legstue- fra

34-36.

Husted, Vagn: »Set. Knuds Kilde« i
122-127.

Søndergaard, Steffen M.: »Tagbærende Stolpekonstruk¬
tioner i Søndeijyllands vesteregn samt på Rømø og Fanø«
i Bygnings Arkæologiske Studier 1999 - 2000.
-

s.

Sørensen, Helma: »Det lille juletræ« i RA 2000 s. 314-315.
Darum

Sogn

Andersen, Jefrey: »Hans Kjær- Fra inspektør i Kinas hær til

arbejderpioner« i Lokalårbogen 2000 s. 88-95.
Hansen, Tove: »Lidt om FDF Darum« i Lokalårbogen 2000
s.

47-51.

Lundjensen, Niels Peter: »P. J. Nielsen. Degn og iværksæt¬
ter i Darum. 27. april 1850 -1. marts 1940« i Lokalårbogen
2000

11-14.

Lokalårbogen 2000

s.

115-121.

Gørding Sogn
Olesen, Grethe: »Plejecenter Østergården« i Lokalårbogen
2000

s.

69-72.

Blåvandshuk kommune

Steffens, Edith: »Vi levede af kærlighed og sødsuppe« i

Ho

Lokalårbogen 2000 s. 83-87.

Sogn

Bak, Olaf: »Gode oplevelser på vejen i Ho« i Vestjyske
Fortællere 2000

s.

139-142

Hunderup Sogn
Bruun Nielsen, Arne: »Riber Kjærgård som

landbrugsskole
kulturcentrum gennem 50 år« i Lokalårbogen s.

Oksbøl Sogn

og egnens
62-68.

Gammelgaard, Arne. Drivtømmer. Tyske flygtninge i Dan¬
Egnsmuseum 1993.
Olsen, Harald: »Tyske flygtninge i Oksbøl« i Nordisk Krim¬
inalreportage 2000 s. 421-426.

Jantzen, Connie, Lennart S. Madsen og Rikke Agnete
Olsen: »GI. Kjærgård« i Voldsteder i Danmark - en vejviser,
Herning 2000 s. 228.

mark 1945-1949. Blåvandshuk

Vejrup Sogn
Oksby Sogn
Byskov, Søren: »Blåvands kyst under forvandling - fisker¬
leje, landbrugsland og ferieområde« i Sjæklen 1999 s. 73-

Fyhn, Ketty: »Vejrup Mølle« i Lokalårbogen 2000 s. 96-98.
Lundjensen, Niels Peter: »Erindringer fra Vejrup Østre
Skole« i Lokalårbogen 2000 s. 110-114

90.
Vester Nykirke Sogn
Junk, Niels E.: »Andelssmedjen i Vong - Anders Lauridsen
fortæller« i Lokalårbogen 2000 s. 102-105.
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Billund Kommune

Fanø Kommune

Vorbasse

Bilde, Ann. Fanø portrætter. Valby 2000.
Guldberg, Mette: »Nordby i 1700-tallets slutning« i Sjæklen

Sogn
Juhl, Magne: »Breve fra Just Knudsen Justesen. En ung
Veerst-mands breve fra en dramatisk rejse til Amerika i
1889« i RA 2000

s.

281-296.

Kristensen, Laust: »Skjoldbjerg. Kartoffeltyskere og hede¬

kolonisering« i RA 2000 s. 195-214.

1999

s.

9-17.

Søndergaard, Steffen M.: »Tagbærende Stolpekonstruk¬
tioner i Søndeijyllands vesteregn samt på Rømø og Fanø«
i Bygnings Arkæologiske Studier 1999 - 2000.
-

Helle Kommune

Brørup Kommune
Brørup Kommune
Brørup 2000.

-

på vej ind i det 21. århundrede.

Grindsted Kommune
Grindsted

Sogn

Bach Pedersen, Jens:

Esbjerg Kommune
Abd-el Dayem: »Udrustning og organisering af det første
togt til Ostindien 1618« i Mark og Montre 2000 s. 65-74.
Bjerg, Kirsten: »Centralhotellet på Esbjerg Torv« i RA 2000
s.

269-280.

Bredmose, Simonsen Johannes: »Esbjerg. Skure

på hav¬
nen« i Skuret.
Bygningskulturens dag 2000. s.39-44.
Hahn-Pedersen, Morten: »Martin Spangsberg - en vestjyde
i Zarens tjeneste« i Mark og Montre 2000 s. 75-82.
Hahn-Pedersen: »En aktør i Danmarks olieby. Historien
om Henning Kruse og
Esbjerg Oliefield Service A/S« i
Sjæklen 1999 s. 91-123.
Lauridsen, John T.: »Klatterup - erindringer fra et arbejder¬
kvarter i Esbjerg i 1950 'erne« i RA 2000 s. 233-258.
Mejdahl, Ulla og Michael Lauenborg: »Nordsøens konger,
250-850 e. Kr.« i Mark og Montre s. 3340.
Poulsen, René Taudal: »Rederiet »Dania«, 1900-1966

»Fra hedeegn til hedeegn« i Egnsbo2000 s. 30-40.
Bundesen, Gregers: »Køhns Hede« i Egnsbogen 2000 s. 9gen
11.

Christensen, Carsten Sander: »Informationsteknologi og

registrering af museumsgenstande - en historisk dimension
ind i fremtiden« i Mark og Montre 2000 s. 89-100.
Eriksen, Hans Erik: »»Kongelig Gave til Grindsted og
Grene« Et blad af Grindsted Biblioteks historie« i Egnsbo¬
gen 2000 s. 12-15.
Jantzen, Connie, Lennart S. Madsen og Rikke Agnete
Olsen: »GI. Urup, Grindsted Sogn« i Voldsteder i Danmark
en
vejviser, Herning 2000 s. 223.
Jensen, Mogens: »Folkekirken i 150 år« i egnsbogen 2000 s.
og et blik

-

45-51.

Mikkelsen,Otto: »Mere end at »tjæn pæ-'ng«« i Egnsbogen
2000

s.

3-8.

-

analyse af et tramprederis strategi« i Sjæklen 1999 s. 55-72.
Siemen, Palle: »Tre høje fra Breinholtgårds Golfbane - en
jættestue og to enkeltgravshøje« i Mark og Montre 2000 s.

Filskov

Pedersen, Børge: »Nitten år i Filskov« i Egnsbogen 2000 s.
41-44.

45-64.

Tougaard, Svend: »Fokus på hvaler i Danmark« i Mark
Montre 2000

s.

og

101-106.

Tjæreborg Sogn
Sørensen, Ejvind: »Dannebrogsridder i bare fødder, Jens
Madsen Terkelsen« i RA 2000

s.

227-232.

Sønder Omme Sogn
Jørgensen, Grete: »Soldatergråd neskelighed« i RA 2000 s. 313-314.

en

tak for medmen¬

Helle Kommune

Hjortkjær
Husted, Vagn M. En landsby i Vestjylland. <om Hjortkjær i

Guldager Sogn
Wiil, Lone: »Heste spiser man da. Smeden i Guldager« i

Vestjyske Fortællere 2000 s. 147-150.

Grimstrup Sogn> Bramming 2000.
Fåborg Sogn
Frandsen, Lene B.:

»Drejekværn af rhinsk basalt fundetved
Fåborg kirke, Ribe Amt« i Mark og Montre 2000 s. 15-22.
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Holsted Kommune

Vind, Jens: »Det Thura-Falsterske

Føvling Sogn

skole 2000

Andersen, Niels E. Krigeren fra Føvling. Haderslev 2000.
Juhl, Magne: »Lærerembedet i Aatte 1816-17« i Slægten nr.

Mandø

22. 2000

s.

36-43.

legat« i Ribe Katedral¬

29-33.

s.

Sogn

Beck, Musse: »Om du ville

være en

skjælm« i Journalen.

årg.10
Nørre Nebel Kommune

nr. 4. s. 26-31. < om Lambert Hansen 1743-1770 og
hans forhold til øvrighed, fæller og matriarkatet>.

Pedersen, Holger: »Drømmen om Amerika og virkelighe¬

Vester Vedsted

den« i

Vestjyske Fortællere 2000 s. 119-127.

Troelsen, Svend B.: Vester Vedsted sogns slægts- og egn-

Lunde

Nielsen, Henning: »Fattiggård og asyl i Lunde« i RA 2000 s.
259-268.

shistorie.

Udgivet som cd-rom i 2000 af Bjarne Sørensen,
Mandøvej, Vester VedstedVarde Kommune

Hemmet

Sogn
Jantzen, Connie, Lennart S. Madsen og Rikke Agnete
Olsen: »Borgvold, Hemmet Sogn« i Voldsteder i Danmark
en vejviser s. 223.
Sønder Vium Sogn
Jantzen, Connie, Lennart S. Madsen og Rikke Agnete
Olsen: »GI. Lundsmark, Sønder Vium Sogn« i Voldsteder i
Danmark en vejviser s. 223.
-

-

Bruun-Petersen, Jens: »Varde-Ringkøbing-Holstebro 1875«
i

Jernbanehistorisk årbog 2000 s. 14-27. <Den vestjyske
længdebane>
Bøving, Margot: »Humor og arbejdsglæde. En stuegang
gennem et lægeliv« i Vestjyske Fortællere 2000 s. 53-73.
Christensen, Karen: »Et lærerpar fra den vestjyske skole¬
ordning 1916.« I Vestjyske Fortællere 2000 s. 75-80.
Clausen, Thyge: »Juleslid ogjulefred« i RA 2000 s. 315-320.
Hansen, Leif:

Ribe Kommune

Benthien, Susanne: »Arkitekt Axel Hansen og hans arbe¬
en registrant i Ribe Lokalarkiv« i By, marsk og geest

jder 2000

s.

60-70

»Mit andet liv

Feveile, Claus: »Klikpropper - klinkning af tyndvæggede
lerkar fra middelalder (?) og nyere tid« i Mark og Montre

dermarken. Varde 2000.

2000

maler. Varde 2000.

s.

83-88.

Ilsøe, Lars og Torkil Funder: »Efter stormen« corkanen
3.12.1999> i Ribe Katedralskole 2000

s.

19-24.

Jantzen, Connie, Lennart S. Madsen og Rikke Agnete
Olsen: » Ribe Ulvs borg« i Voldsteder i Danmark - en vejvis¬
er, Herning 2000 s. 229.
Juhl, Mogens: »Stormflodsminder i Ribe - og nærmeste
omegn« i By, marsk og geest 2000 s. 72-83
Klemensen, Marie F.: »Et middelalderligt benværksted arkæologiske undersøgelser på Vægtergade 2 i Ribe« i By,
marsk og geest 2000 s. 29-46
Koch, Hanne Dahlerup: »Gader i almindelighed - og Ribes
i særdeleshed« i By, marsk og geest 2000 s. 47-59
Madsen, Per Kristian: »Trekantrelieffet
kes Kathoveddør

over

Ribe Domkir¬

angrende ret¬
mæssig konge« i By, marsk og geest 2000 s. 5-28
Mulvad, Søren: »Ligbærerlauget i Ribe« i RA 2000 s. 215-

et monument over en

som

amatørmusiker«

i

Vestjyske Fortællere 2000 s. 81-94.
Juhler, Bent: »Min tid som kommunalansat og tilværelsen
derefter« i Vestjyske Fortællere 2000 s. 129-138.
Løgstrup Bjerg, P. m. fl. Varde Landsogn, Tinghøj og Søn¬
Manøe, Søren.

C.J.Jespersen Ensted - en tidlig dansk gård-

Nielsen, Kaj: »Livet mellem Bjerremose og Paradiset« i
Vestjyske Fortællere 2000 s. 45-52.
Palle, Preben: »Varde Miniby« i Vestjyske Fortællere 2000 s.
9-13.

Ploug, Marianne: »Vestjyder - os selv og de andre!« I Mark
Montre 2000 s. 23-32.
Ploug, Marianne. Rav. Parellelversioner på engelsk: »Am¬
ber« og tysk: »Bernstein«. Varde 2000.
Puggaard, Anna Sofie: »En Varde-drengs spændende liv« i
Vestjyske Fortællere 2000 s. 95-104.
Søndergaard, Steffen M. Bymiljø Facader og Skilte. Vejled¬
ning For Varde Bymidte. Varde Kommune 2000.
Sørensen, Bodil: »Vestjyde på godt og ondt« i Vestjyske
og

Fortællere

s.

109-111.

Thomsen, Jørgen: »Det stråtækte hus i Minibyen« i Vest¬

strup, Malene Rank: »Frode Schöns

Svejstrup Laurberg, M, Niels Jørn Friborg, Christina Kamlegat« i Ribe Katedral¬

jyske Fortællere 2000 s. 35-39.
Vestergaard, Flemming: »En skriverkarsl bekendelser« i
Vestjyske Fortællere 2000 s. 19-33.
Vestergaard, Poul: »Vardes sidste rettersted« i RA 2000 s.

skole 2000

309-312.

226.
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Vestergaard, Poul: »Røverkjælder« i Vestjyske Fortællere

Askov

2000

112-118.

Vendeldorf, Allan: »At være eller ikke

Sogn

Højskolebladet årg.125,

s.

Billum

Knudsen, Hans Sigfred: »Fodboldstøvler for 12 kyllinger« i
Vestjyske Fortællere 2000 s. 105-108.

Janderup Sogn
Jantzen, Connie, Lennart S. Madsen og Rikke Agnete
Olsen: »Elkjærhøj« i Voldsteder i Danmark - en vejviser,
Herning 2000 s. 227.

nr.

24.

s.

være

-

Ribe Amt

på højskole« i

7-8.

Gesten

Jensen, Kjeld

m.

fl.: Om Gesten Sogn. Gesten 2001.

Foldingbro
Lorentzen, Mogens:
2000

s.

»Toldergården i Foldingbro« i RA

305-308.

Ølgod Kommune
Thorstrup Sogn
Jantzen, Connie. Lennart S. Madsen og Rikke Agnete
Olsen: »Æ Voldgrav« i Voldsteder i Danmark - en vejviser
Herning 2000 s. 225.
Jantzen, Connie, Lennart S. Madsen og Rikke Agnete
Olsen: »Knubholm« i Voldsteder i Danmark en vejviser.
Herning 2000 s. 225.
Jantzen, Connie, Lennart S. Madsen og Rikke Agnete
Olsen:» GI. Nørholm« i Voldsteder i Danmark en vejviser,
Herning 2000 s. 226.
Tyrrestrup, Hans: »Tårnets øje« i Vesgyske Fortællere 2000
s. 15-18. <Om
Thorstrup kirkes tårn>.
-

-

Bargisen, Karl Møller: »Pottepigen fra Ølgod, digt eller
virkelighed« i Ølgod Museum 1999 s. 67-73.
Jantzen, Connie, Lennart S. Madsen og Rikke Agnete
Olsen: »GI. Lindbjerggård« i Voldsteder i Danmark - en vej¬
viser Herning 2000 s. 224.
Knudsen, Kai: »Birgitte Valvanne, født Guldager« i Ølgod
Museum 1999

s.

35-55.

Manøe, Søren: »Før Vestbanen kom

- om jernbaneplaner i
vesgyske« i Ølgod Museum 1999 s. 11-26.
Møller Kristensen, Frede: »H. C. Thyregod - en af Ølgods
mange igangsættere - en filosofisk betragtning« i Ølgod

det

Museum 1999

s.

56-59.

West, Charlotte: »DLG -Siloen og Hans Christian Thyre¬

god« i Ølgod Museum 1999

Vejen Kommune
Hoff, Kristine: »Klik

på kunsten« i Mark

og

s.41-44.

Nielsen, Teresa: »Pippi Langstrømpe og meget, meget
mere

-

den danske kunstner

Montre 2000

s.

s.

60-66.

Montre 2000

Ingrid Vang Nyman« i Mark og

Ansager
Schlein Jensen, Ruth: »Den store vækkelse i Ansager« i Øl¬
god Museum 1999 s. 28-34.

7-14.
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Historisk Samfund for Ribe Amt

Generalforsamling og årsmøde 2001
Historisk Samfund for Ribe Amt afholdt sin år¬

lige generalforsamling på Hotel Arnbjerg i Var¬
de den 5.

april 2001

Valg af ordstyrer
Bestyrelsen foreslog fhv. museumsleder Søren
Manøe, Ølgod som ordstyrer. Han blev valgt og
takkede for valget, konstaterede at generalfor¬
samlingen var lovlig indvarslet og overlod der¬
efter ordet til formanden for aflæggelse af be¬
retningen.

vendigt at stille spørgsmålet, om der overhove¬
det ville blive et 100-års jubilæum at markere?
Ingen udgiftskrævende aktiviteter måtte sættes
iværk, før bestyrelsen følte sig på sikker grund.
En af urofaktorerne

var som

nævnt, at kon¬

fejre sit 100 års jubilæum næste år. En så¬
mærkedag bør naturligvis ikke gå upåagtet
hen, og fødselsdagsaktivite terne skal forbere¬

tingentet for 2000 - trods rykkerkampagne - løb
meget langsomt ind. Heldigvis endte det ikke
så galt, som det tegnede til, men det kunne vi
trods alt ikke vide der i juni 2000. Vi måtte
desuden konstatere yderst begrænset tilslut¬
ning til sommerudflugten, og lige efter som¬
merferien måtte vi atter se en begrænset tilslut¬
ning til et andet af vore arrangementer, en hel¬
dagsudflugt til Dronninge-udstillingen på Fre¬
deriksborg Slot. Det gav bestyrelsen noget at
grunde over - og vi brugte en del møder på det.
Vi fandt bl.a. ud af, at der måtte gøres mere ud

des i tide.

af vores PR-virksomheden. Direkte udsendelser

2.

Beretning

Som bekendt kan Historisk Samfund for Ribe
Amt
dan

Netop det var da også én af de store ar¬
bejdsopgaver, der stod øverst på bestyrelsens ar¬
bejdsplan for virksomhedsåret 2000/2001. I
forbindelse med generalforsamlingen blev be¬
styrelsen tilført friske kræfter og nye ideer Edel Overgaard og Roll Præstegaard blev valgt
som nye bestyrelsesmedlemmer,
og Edel Over¬
gaard ved det efterfølgende konstituerende
møde valgt til ny kasserer, mens de øvrige pos¬
ter i bestyrelsen forblev uændret.
Over de mange gode tanker og ideer tiljubilæumsaktiviteter bredte sig desværre hurtigt ef¬
ter generalforsamlingen sidste år en mørk og
truende sky - ikke alt forekom i Historisk Sam¬
fund som det plejede. Det gjaldt f.eks. med
hensyn til indbetaling af kontingent, deltagelse
i sommerudflugten m.m. Set i bakspejlet vur¬
derede bestyrelsen måske situationen mere
dyster end den egentlig var, men det blev nød¬
492

til medlemmerne kunne ikke undværes, men
der skulle

også bringes omtaler i medierne for¬

ud for diverse arrangementer. Desuden konsta¬
terede vi, at andre arrangører af kulturhistori¬
ske arrangementer i Ribe Amt havde proble¬
identiske med

lav

deltagelse i eller
ligefrem aflysning af arrangementer var ikke
mer

forbeholdt

Historisk

-

Samfund.

Dette

sidst¬

forhold fik Historisk Samfund for Ribe

nævnte

Amt til

vore

at

indkalde museer, arkiver og folkeuni¬

versiteter i Ribe Amt til et møde i Grindsted d.

24. oktober

om mulighederne for samarbejde.
Nogle af aftalerne har I allerede mærket som
medlemmer af Historisk Samfund, nemlig ud¬

sendelse af andre arrangørers programmer.
Måske følger der aftaler om fælles arrange¬

mulighederne er mange, men hvad
samarbejdet mere præcis ender med vil tiden
menter

vise.

-

Generalforsamling

Som

der

plads til mange flere del¬
sommerudflugten søndag d. 14. maj.
havde Ringkøbing Amt som mål. Vejrgu¬
nævnt var

tagere i
Den

derne

var

i hvert fald med

os

-

det var strålende

solskin og

til tider næsten for varmt. Guide på
turen var Børge Gade, der arbejder på Holste¬
bro Museum til daglig, og han fortalte kyndigt
om seværdighederne undervejs. Formiddags¬
kaffen blev indtaget på Bregninggård, der i dag
er ungdomsskole, men som har en meget spe¬
ciel hovedbyggning tilbage fra ca. 1580. Ikke
mindst terrakotta-udsmykning er enestående i
arkitekturhistorisk henseende. Derfra fortsat¬
mod nord med bl.a. stop

i Vedersø Kirke,
indtaget i Thorsminde.
Naturligvis var der også mulighed for at se mu¬
seet for fundene fra de forulykkede engelske
skibe Defence og St. George, inden turen fort¬
tes

inden frokosten blev

satte

de

til Skærum Mølle, hvor vi blev vist rundt i

bygninger, som nu er omdannet til fol¬
keuniversitetscenter. Det var sidste stop på en
store

vellykket,
som

men varm udflugt - blot kunne der
let have været flere med end tilfæl¬

nævnt

det var.
Som bekendt

var

første halvdel af 2000 præ¬

get af en vis pessimisme, men optimismen
vendte heldigvis tilbage igen i august måned.
Det

begyndte med præsentationen af Fra Ribe
Amt tirsdag, d. 15. august i Skjoldbjerg. Det
forekommer måske ikke umiddelbart
det

at være

oplagte sted at holde et møde, men i
denne sammenhæng kunne det næppe være
bedre valgt. Skjoldbjerg er nemlig oprettet som
kartoffel-tysker koloni, og en af årbogens artik¬
mest

ler handlede
ne, men

om

koloniens historie. Dette

også årbogen

som

helhed,

gav

em¬

anled¬

ning til megen omtale i medierne - og det skab¬
te positiv omtale af Historisk Samfund. Som
sædvanlig var der tale om en god blanding af
artikler, emnemæssigt spændende fra ligbærerlauget i Ribe til en serie artikler om begrebet

og

årsmøde

jul under Anden Verdenskrig. Der blev stor
efterspørgsel efter årbogen, medlemmerne
havde i mellemtiden fået kontingentet betalt,
og mange nye meldte sig ind i Historisk Sam¬
fund. Det var en glædelig udvikling.
Samtidig konstaterede vi betydningen af po¬
sitiv presseomtale, og pressekontakt blev der
lagt yderligere vægt på til de kommende arran¬
gementer. Igen med stort udbytte.
Vi så det første gang i forbindelse med Hi¬
storisk Søndag, d. 24. september. Dagens aktivi¬
teter var koncentreret om Vorbasse-egnen,
hvor museumsinspektør Mogens Hansen,
Grindsted Museum fungerede som guide. Før¬
ste stop blev gjort ved Dalgas-statuen ved Høi¬
lund Søgaard, og efter stoppet der havde vi ad¬
gang til parken ved selve Høilund Søgaard.
Dernæst fulgte kaffebordet på Vorbasse Kro,
inden arrangementet sluttede på Vorbasse Mu¬
seum,
hvor udstillingen har hedeopdyrknkningen som emne. Der var virkelig pæn til¬
slutning til Historisk Søndag - omkring 70 per¬
soner
deltog.
Det var mange, men skulle dog snart blive
overgået. Det skete i forbindelse med efterårs¬
mødet lørdag d. 4. november med temaet
»Sønderside byen under sandet«.
Mødet blev holdt i Ho og handlede om den
nu forsvundne større
havneby Sønderside, der
lå syd for Ho. Først samledes deltagerne i Ho
Kirke, hvor vikarierende sognepræst Anne Gre¬
-

te

Kristensen, Oksbøl, fortalte

storie. Fra kirken

om

gik deltagerne

kirkens hi¬

over

på Ho

Kro, hvor kaffebordet ventede. Der var bestilt
kaffe til 50, men med over 135 deltagere blev
det først et

praktisk problem af få lavet kaffe/te

brød samt dækket bord til så mange delta¬
gere (der blev for øvrigt serveret kringle, der
var lavet efter en 100 år
gammel opskrift), og
dernæst blev det et logistik problem at få alle
og

fremmødte ind i salen, så de kunne høre de to
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Generalforsamling

og

Årsmøde

foredrag om Sønderside. Først fortalte arkæo¬
log Lene Frandsen fra Varde Museum om de
udgravninger, museet havde gjort for at finde
sporene under sandet efter den forsvundne by.
En god lysbilledserie dokumenterede de spæn¬
dende udgravninger. Dernæst fortalte profes¬
sor Poul Holm fra
Syddansk Universitet Es¬
bjerg om Søndersides historie ca. 1400-1700 og
ikke mindst om fiskeriets økonomiske betyd¬
ning for samfundet i almindelighed og Søn¬
derside i særdeleshed.
At slutte virksomhedsåret 2000 med
dan

en

succes

ud til

Søndag

en

og

bred kreds. Både ved Historisk

Efterårsmødet fik vi

nye

3.

godkendtes

uden

be¬

Regnskab

Kassereren

aflagde regnskab, der ligeledes
godkendtes uden kommentarer.
4a.

Valg til bestyrelsen
valg var Jørgen Dieckmann Rasmussen, Mo¬
gens Hansen, Hans Jørgen L. Larsen og Søren
Mulvad. Alle modog genvalg og valgtes.
På

så¬

bestyrkede bestyrelsens opfattelse
af, at Historisk Samfund stadig er i live og har
en mission, men det var
også blevet understre¬
get, at vi selv har en væsentlig opgave med at få
omtalen af vore mange og gode arrangemen¬
ter

Beretningen
mærkninger

medlem¬

4b.

Valg af Suppleanter
valg var J. Hedegaard Rasmussen
Thygesen, der ligeledes genvalgtes.
På

og

Sv. E.

4c.

Valg afrevisorer
Godsk Hansen og Jens Chr. Ni¬
elsen, der begge genvalgtes.
På valg var Johs.

og nye medlemmer skal der hele tiden til
for at holde medlemstallet oppe. Derfor sætter

5. Fastsættelse af kontingent

bestyrelse også stor pris på den medlemshverv¬
ning, som en del af vore gamle og trofaste med¬

Bestyrelsen foreslog at kontingentet fra år 2002
forhøjedes med 25 kr. til 125 kr. Dette vedtoges.

mer,

lemmer udfører.

Lad
at

mig slutte bestyrelsens beretning af med

takke medlemmerne for udvist interesse i

2000.

Også

tak til

en

vore

Med Ribe Amts Lokalarkiver

har vi bl.a.

samarbejdet om projekt »Mit liv i år
2000«, hvorfra der afrapporteres i første halv¬
del af 2001. Endelig skal der lyde en tak til alle
de personer, som har medvirket ved vore mø¬
der og arrangementer i årets løb. Uden økono¬
misk støtte

var vores

virksomhed heller ikke

mulig, så tak til Ribe Amt, kommuner og priva¬
te for bidrag. Til sidst vil jeg gerne benytte lej¬
ligheden til at takke bestyrelsen for godt og in¬
spirerende samarbejde - som får jubilæumsaktiviteterne 2002

hedsår, vi
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som

nu er

hovedemne i det virksom¬

inde i.

forslag

Ingen indkomne forslag.

faglige samarbejds¬

partnere i amtet, Ribe Amts Lokalarkiver og
amtets museer.

6. Indkomne

7. Eventuelt
Under eventuelt takkede formanden Historisk
Samfunds

samarbejdspartnere og bestyrelsesmedller for året 2000. Derefter afsluttede Sø¬
Manøe

generalforsamlingen med at takke
orden.
Efter generalforsamlingen af holdt mu¬
seumsinspektør Per Kristian Madsen, National¬
museet, et spændende foredrag med tiden:
»Kongernes Jelling og Jelling Monumenterne forskningsformidling og et nationalt mindes¬
ren

for

god

ro og

mærke«.

Foredraget var arrangeret
Folkeuniversitetet.

i samarbejde med

Nye medlemmer 2000
Andst: Elin Fisker.

Nørre Nebel:

Sigrid Sørensen
Høyer. Anna Cathrine Klinge. Anna Lorenzen
Sejstrup: Tea Schmidt.

Margit Bakkesen. Mary Højrup. Åse Mikkelsen.
Brørup: Inge Brems. Elisabeth og Axel Baadsgaard. Gyrithe Laurid¬
Billund:

Ribe: Dorthe

sen.

Sønder Omme: Poul Erik Andersen.

Donslund: Thomas

Mattrup.
Endrup: Hartvig Vind Jensen.
Esbjerg: Käthe Bødker. Martja og Gunnar Christensen. Åge Hansen.
Bent Erik Jensen. Grete Jessen. Hans Kirchner. Gerda Kristensen.
Jørgen Moesner. Myrthuegård Natur- og kulturcenter. Sonja og Ove
Sørensen. Holger Thordsen. Knud Øhlenslæger

Varde: Palle Hansen. LHla

Gesten: Carsten Mortensen.

Haderslev: Ruth Madsen

Kyndesen. Hanne Filskov Langelund.

Vejen: Edith Uttenthal
Vester Nykirke sognearkiv
Vilslev: Roll Præstegaard
Uden for Ribe Amt

Grindsted: Karl Erik

Hasle: Herluf Hansen

Lindberg. Helle Lundberg.
Gørding: Hans Ejler Nielsen.
Hejnsvig: Sigvald Jørgensen. Kristian Øhlenslæger.

Løgstør: Laust Kristensen
Ringkøbing: Johannes Pedersen
Struer. Emma Snitgaard
Vejle: Erik Rasmussen

Holsted: Ole Nielsen

Malt: Hans Elbæk

Regnskab 2000
Indtægter
Kontingent

Udgifter
Løn

99.510,00

Tilskud:

10.000,00
15.293,49

Kontorhold

Bramming

1.000,00

Ribe Amt
Grindsted
Helle

Brørup

Ølgod
Ribe

Fanø
Blåvandshuk

Årbogen
Porto

10.936,50

500,00
800,00

Foreningsudgifter i alt

2.000,00
500,00

Status pr. 31.12.1999
BG Bank 688-00-04152

906,45

145.151,11

473,80

Girokonto 604-3194

24.025,54

74.698,78

Blåbjerg

1.000,00

Obligationskonto 4960167878

Billund

1.000,00

Kasse

Holsted

..1.000,00

Vejen
Esbjerg

1.000,00
2.200,00

Varde

1.500,00

Øvrige tilskud
Lida og Oskar Nielsens Fond

6.744,40
12.087,80
90.088,92

Møder/udflugter
Bestyrelsen

17.600,00
1.000,00
500,00

252,25

Boglager
Tilgode for genoptrykning

3.000,00
8.000,00
110.450,37

697,51

Momsgæld
..

.2.000,00

34.506,45
Egenkapital

Nettorenter

2.205,24

Foreningsindtægter i alt
Nettoindtægter ved bogsalg

136.221,69

I alt

143.558,79
Foranstående

7.337,01

Saldo 1.1.2000

111.345,18

Årets

Saldo 31.12.2000

1.592,32
109.752,86

Balance

111.345,18

underskud

111.345,18

regnskab har vi revideret, bank- og kassebeholdninger er afstemt med foreliggende kontoudtog.
Den 7.

marts

Sign. Johs. Hansen

2000

Jens Chr. Nielsen
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Fra lokalarkivernes
Ribe Amt 2000
Ribe Amts Lokalarkiver

arbejdsmark

(RAL)

Bestyrelsens beretning 2000
Lad min indlede

beretningen for 2000 med at udtale
mindeord om arkivleder Leif Therkildsen, Tistrup, som

døde i

sommeren

2000. Han

var

ikke med i lokalarkiv-

bevægelse i mange år, men nåede alligevel at blive et
kendt ansigt - ikke mindst fordi han fik en principiel af¬
gørelse på, at man som efterlønner må arbejde på et lo¬
kalarkiv, uden det får konsekvenser for efterlønord¬

ningen. Det var en vigtig afgørelse, som han glad og
gerne oplyste andre lokalarkivfolk om, bl.a. på møder
og kurser. Vi havde også glæde af ham i organisatorisk
sammenhæng, idet han var revisorsuppleant for RAL.
Det er et betydningsfuldt årsmøde i Ribe Amts Lokal¬
arkiver, vi er samlet til her i år. Sidste år fejrede vi nem¬
lig RALs 25 års jubilæum i forbindelse med årsmødet i
Holsted, og i år kan foreningen, der er i sin bedste al¬
der, så begynde sin virksomhed ikke blot i et nyt århun¬
drede, men også i et nyt årtusinde. Det indledes meget
passende på Ungdomsgården.
Markeringen afjubilæet 2000 blev forholdsvis beske¬
dent markeret med gratis kaffebord, hvad I tydeligt kan
læse ud af årsregnskabet. Det var meget velbesøgt, hvad
man
jo så også kan læse ud af regnskabet, men den
egendige anledning var formodentlig ud over det gratis
kaffebord, at Asbjørn Helium, SLAs daværende for¬
mand, samt Susanne Conradsen, der er leder af SLAs
sekretariat, var til stede for at fortælle om SLAs arbejde

på landsplan

og for kredsene.
RALs medlemmer mulighed

Det gav naturligvis også
for at »skyde på piani¬
sten«. Efter Asbjørn Heliums indlæg var der da
også en
livlig diskussion, hvor det lokale arbejde blev perspekti¬
veret over for det landsdækkende,
og helt konkret fik
lokalarkiverne i Ribe Amt anvist blot én af fordele¬
ne ved at være en del af en større familie,
nemlig

Danpa, Danmarks nationale privatarkivdatabase. An¬
vender SLA-medlemmer

edb-registreringsprogrammet

Arkibas, og har de indleveret et udtræk fra deres data¬
base, er oplysningerne om denne del af deres samling¬
er

gjort søgbare for den ganske verden via Internettet.
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Foreløbig dækker basen kun egendige arkivfonds, men
det varer næppe mange år, før oversigter over alle de
forskellige typer materialer i lokalarkivernes samlinger
er
tilgængelige. Vel at mærke hvis man anvender SLAs
registreringsprogram Arkibas og i øvrigt tilhører SLAfamilien.

At netop

det organisatoriske var emnet for årsmødet
ingen tilfældighed. RALs bestyrelse hører of¬
te medlemmerne
sige, at de har nok i det lokale samar¬
bejdet og at de intet får for kontingentet til landsorga¬
nisationen. I lyset af mange lokalarkivers beskedne bud¬
getter er SLA-kontingentet stort. På den anden side er
minimumskontingentet en meget billig måde for lokal¬
arkiver at annoncere på, såvel i SLAs Arkivvejviser som
på SLAs hjemmeside. Når et arkiv findes der, kommer
der henvendelser fra nær og §ern. Det gælder fore¬
spørgsler af lokalhistorisk art, det gælder afleveringer af
arkivalier, som ellers ikke havde fundet tilbage til det
sogn, de hører til. Og oven i købet får man løbende ori¬
entering om nyt i arkivbranchen via bladet OmSLAget,
man får materiale til SLAs
gule arkivhåndbog, kursus¬
tilbud, SLA-udgivelser m.m. Der er megen nyttig viden
og inspiration at hente i et SLA-medlemskab.
Som det også blev nævnt på RALs generalforsamling
sidste år, var organisationen i gang med strukturæn¬
dringer. Udviklingen på området har I kunnet læse om
i forskellige udsendelser samt i OmSLAget. Kort fortalt
går forslaget ud på at underopdele landsorganisatio¬
i 2000

nen
ver

var

SLA i

tre

sektioner: En sektion for kommunearki¬

(eller offentlige arkiver i arkivlovens forstand), en

sektion for lokalarkiver

samt endelig en sektion for an¬
valg samt repræsentation fra hver af de
tre sektioner sammensættes en
hovedorganisation, der
repræsenterer alle arkiver udadtil. Der er som bekendt
ekstraordinær generalforsamling i SLA lørdag, d. 10.
marts om forslaget til ny struktur, så ved den
lejlighed
kan I gøre jeres synspunkter gældende. Lad mig sige
straks, at den nye struktur på landsplan ingen virknin¬
ger får på amtsplan. Vi skal ikke til at lave om på den nu-

dre arkiver. Ved

Fra

værende struktur. Der ændres

dog heller ikke ved det
grundlæggende forhold, at RAL er en sammenslutning
af SLA-medlemmer i Ribe Amt. Det vil sige, at lokalar¬
kiver skal være medlem begge steder. Bramming Lokal¬
arkiv har valgt at melde sig ud af SLA med virkning fra
1. januar 2001. Det har fået som naturlig konsekvens, at
Bramming-arkivet ikke længere er medlem af RAL, som
herefter har uændret 50 medlemmer. Vi har nemlig ved
årskiftet fået Sønder Omme Egnsarkiv som nyt med¬
lem. På RALs vegne vil jeg gerne byde det nye medlem

velkommen i

vores

kreds.

arbejdes dog med andet end organisatoriske
spørgsmål i RALs bestyrelse. År 2000 har haft sit eget
projekt, nemlig indsamlingen Mit liv i år 2000. Amtskonsulent Birgitte Herreborg Thomsen vil fortælle me¬
re om det i sin
beretning, men jeg vil blot benytte lejlig¬
heden til at understrege, hvordan lokalarkiverne med
netop dette projekt har understreget deres forankring i
nutiden. Vi er med til at dokumentere tanker og levet
liv for eftertiden umiddelbart tyder det på, at det er
meget spændende og forskellige indlæg, der er blevet

arbejdsmark

Sognearkiv valgt at træde ud - andre lokalhistori¬
kommet til at fylde så meget, at hun har
følt hun måtte indskrænke, og det blev altså RAL valget
faldt på. I sin tid i RALs bestyrelse har hun ydet en stor
indsats for lokalarkiverne, og jeg ved, mange er kede af
hendes beslutning, som man på den anden side dog og¬
så godt kan forstå.
Lad mig til slut bringe en stor tak til samarbejdspart¬
nere
og trofaste støtter. Det gælder ikke mindst Ribe
Amt, som med støtte til indkøb af mikrokort har bragt
strup

ske opgaver er

endnu

os

Der

lokalarkivernes

et

skridt

nærmere

den landsdækkende

sam¬

ling,

som lokalhistorikere og slægtsforskere i Ribe Amt
har så stort udbytte af. Det gælder også for amtets støtte
til arkivernes årsberetninger samt til projekt Mit liv i år

2000. Desuden skal der lyde en tak til Historisk Sam¬
fund for Ribe Amt samt Ribe Amts Museumsråd, som er

faglige samarbejdere i det daglige og med hvem
projekter afvikles for at udnytte ressourcerne
bedst muligt.
vores
en

række

-

Jvrgni Dieckmann Rasmussen
Formand

indleveret, og som efter bedømmelsen vil finde plads i
amtets

lokalarkiver.

Kurser og oplysende møder er grundlæggende akti¬
viteter i RALs virksomhed. Dog har vi været ude for en

Amtskonsulentens

række

Året

aflysninger af specialkurser - man mærker hvor¬
dan konsulenten løser konkrete problemer på arkiver¬
ne, så der ikke som tidligere er så stort behov for at tage
på amtsdækkende kurser. At der ikke er problemer
med at samle arkivfolk til arrangementer, hvis overskrif¬
ten bare er den rigtige, ses af årets sidste to arrange¬
menter: Et
arkivbesøg og en tema-aften om sognefilm.
Begge arrangementer havde et fint fremmøde.
Som det fremgår ovenfor er amtskonsulentens ar¬
bejdsopgaver ikke blevet færre med årene. Snarere
tværtimod. Samtidig er det blevet mere tidskrævende,
når stadigt flere opgaver skal løses lokalt. Birgitte H.
Thomsen har forstået
som

det

også

kræfter med

at

håndtere situationen, men

jer bekendt, har hun valgt at prøve
et job i Flensborg. Fra 1. marts har hun et
er

års orlov fra sin
Der

er

stilling som amtskonsulent i Ribe Amt.
opslået en stilling som vikar, men stillingen er ik¬

ke besat endnu og

bliver det sandsynligvis først til 1.
april. Indtil da vil amtskonsulentfunktionen blive vare¬
taget af medarbejdere fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Bestyrelsen er kede af, at Birgitte Herreborg Thomsen
tager orlov, men forstår også hendes grunde, og ikke
mindst de private dertil.
Også i bestyrelsen vil der finde udskiftning sted. Efter
næsten 15 år i bestyrelsen har Olga Pedersen fra Aa-

2000 bød

beretning

de tidligere år, hvor jeg har været
konsulent for Ribe Amts Lokalarkiver, på mange for¬
som

skellige opgaver. Men først og fremmest vil jeg fremhæ¬
det store projekt, som Ribe Amts Lokalarkiver satte i
gang sidst i 1999 i samarbejde med Historisk Samfund
for Ribe Amt, nemlig projektet Mit liv i år 2000. Vi ind¬

ve

ledte med
tælle

om

at

opfordre alle borgere i Ribe Amt til at for¬
dagligdag, deres

deres liv i år 2000, om deres

håb og drømme, deres forventninger til og tanker og
overvejelser om det nære og det fjerne - set i lyset af det
særlige vi oplevede sidste år, nemlig at det var det første
år i et nyt årtusinde. Den opfordring var der mange der
efterkom der var i hvert fald mange mennesker det
henvendte sig og gerne ville høre mere om projektet.
Og mit indtryk er, at rigtig mange faktisk syntes vældig
godt om projektets idé og som umiddelbart gerne ville
deltage i det.
Selve projektet sluttede jo egentlig den sidste dag i år
2000, og der var så afleveringsfrist for bidrag den 1. fe¬
bruar 2001. Indtil i dag har vi modtaget 40 bidrag, og
-

der kommer i hvert fald to-tre

mere

i løbet af marts,

dem har vi

givet lidt ekstra afleveringsfrist på grund af
praktiske problemer. At der er indkommet 40 bidrag sy¬
nes vi er
meget flot - i betragtning af at projektet har væ¬
ret krævende på den måde, at man ikke blot kunne del497
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lokalarkivernes

arbejdsmark

tage ved at udfylde en kupon med krydser eller besvare

spørgeskema, men selv skulle opfinde den måde
man
gerne ville lave sit bidrag på. Mange har gjort vir¬
kelig meget ud af det, vi har bl.a. modtaget flere meget
omfangsrige dagbøger med billeder der hører til. Så vi
er
meget glade for den store interesse man har vist pro¬
jektet, og vi håber at vi, efter at have kigget grundigt på
alle bidragene, kan lave et fejende flot afslutningsarrangement på hele projektet engang i foråret - der skal
jo blandt andet afvikles en konkurrence, hvor de tre
bedste bidrag præmieres. Det glæder vi os meget til,
men først skal alle
bidragene jo gås igennem, og det er
et spændende arbejde der er i gang dér.
et

Som I ved, måtte Ribe Amts Lokalarkiver efter en lang
række af meget

velbesøgte kurser, der indgik i to særli¬
kursusrækker, aflyse flere af de næstfølgende kurser
på grund af for få tilmeldinger. Det har dels givet an¬
ledning til nogle overvejelser om den kursusvirksom¬
hed, som Ribe Amts Lokalarkiver gerne vil stå for, dels
været hovedårsag til, at Ribe Amts Lokalarkiver ikke har
budt på så mange kurser og arrangementer som tidli¬
gere set. Dog har der i 2000 været to aftenarrangemen¬
ter i form af arkivbesøg: Den 21. september 2000 be¬
søgte vi Aastrup Sognearkiv i Glejbjerg, hvor arkivleder
Olga Pedersen viste os rundt og fortalte om arkivet, dets
historie og virksomhed. Der var ca. 40 deltagere denne
aften, og mit indtryk er at alle fik et godt udbytte med
hjem. Den 22. november 2000 besøgte vi Vester Vedsted
ge

Lokalhistoriske Arkiv, som har lokaler i Vadehavscen¬
tret syd for Ribe. Vi kombinerede dette besøg med et
kig på Vadehavscenterets udstilling og med en fremvis¬
ning af sogne- og kommunefilm. Det var også en god af¬
ten med 51 deltagere.
På grund af erfaringerne med de aflyste kurser
lavede RALs bestyrelse en spørgeskemaundersøgelse

blandt

amtets

arkiver for at finde ud af hvilke ønsker for

kurser

arkivmedarbejderne har, og for at finde ud af
hvordan bestyrelsen bedst imødekommer disse ønsker.
Vi spurgte specifikt om, hvorvidt der var interesse for
kurser i bevaring og kassation, i registreringsprincipper,
i gotisk skriftlæsning, i billedsamlinger/billedhåndtering, i avisudklipsregistrering, eller i arkiverne og IT, og
om der var nogen ønsker om afvikling af lokale Arkibaskurser. Vi spurgte også, om der var interesse for kurser
for alle arkiver i amtet, for et eller flere arkiver inden
for samme kommune, eller blot for konsulentbesøg. Vi
fik

svar

fra 14

arkiver, og det er tydeligt, at der ikke er

nogen interesse for at RAL skal arrangere kurser i go¬
tisk skriftlæsning. Der er heller ikke stor interesse for
kurser for alle arkiver i amtet. Bestyrelsen konkludere¬
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de, at Ribe Amts Lokalarkiver måske skal overveje, at
arrangementer for alle arkiver i amtet skal have en

foredragspræget eller underholdende karakter,
foregå for mindre grup¬
per, d.v.s. for arkivmedarbejdere fra et eller flere arki¬
ver, f.eks. inden for samme kommune. Men det er tyde¬
ligt, at der er god interesse for de foreslåede kurser i
bevaring og kassation, i registreringsprincipper og i
billedsamlinger/billedhåndtering, men blot i form af
mindre kurser eller som konsulentbesøg. Der var ikke
særlig stor interesse for kurser i Arkibas, og det skyldes
muligvis, at konsulenten har været på mange arkivbe¬
søg i forbindelse med at arkiverne har fået Arkibas, og
at disse arkiver har fået flere opfølgende konsulentbe¬
søg med hjælp til f.eks. at oprette, registrere og få be¬
gyndt godt på indkomstjournalisering og registrering.
Der indkom flere forslag til fremtidige kurser, der øn¬
skes afholdt i RAL-regi, og det er følgende: Videoredi¬
gering samt opbevaring og behandling af gamle bånd,
kildesøgning til ejendomshistorie samt Arkiverne og
Internettet. Uddannelsesudvalget vil tage disse forslag
med i sine overvejelser om fremtidige kurser.
For bestyrelsen og selvfølgelig også for undertegnede
er det
positivt at se, at der åbenbart er stor tilfredshed
med den bestående konsulentordning, hvor arkiverne
har mulighed for at trække på konsulenten ikke blot i
forbindelse med vejledning, men også i forbindelse
med mindre kurser og arkivbesøg, hvor der arbejdes
med mange af de spørgsmål, arkivets medarbejdere el¬
lers ville tage på kursus for at finde løsninger på.
Det er min opgave at redigere beretningerne for ar¬
kiverne, og det er altid noget jeg gør med største for¬
nøjelse, fordi det giver mig et godt indblik i hvad der er
sket på de enkelte arkiver i løbet af året. Desuden får jeg
en
god fornemmelse af, hvad der rører sig på arkivom¬
rådet i Ribe Amt og det var også tilfældet i 2000. Som
altid vil jeg opfordrejer til ijeres beretninger for arkivet
at fortælle om både spændende afleveringer og om ak¬
tiviteter og arrangementer på arkivet i årets løb.
I 2000 udkom der to numre af RAL-Nyt, i juni og de¬
cember. Redaktøren, Olga Pedersen ogjeg laver bladet
sammen, og vi synes, at det lykkedes at få to meget fine
blade ud sidste år. Igen vil jeg som altid opfordrejer til
at skrive til bladet der er mulighed for mange former
for indlæg: Udover fortællinger for arkivet eller om ar¬
kivets samlinger kan man bruge de nye rubrikker i bla¬
det, Børsen og Efterlysninger, hvor man dels kan sætte
arkivrelevante ting til salg og dels efterlyse både oplys¬
ninger og håndbøger m.m., man har brug for i arkiv¬
sammenhæng. Brug bladet - det er jer, læserne, bladet
mere

mens

kursusvirksomheden skal

-

-

Fra

er

til for, men uden jeres hjælp og en lille indsats fra je¬
side er det svært at sende et godt blad på gaden.

res

Jeg vil gerne slutte af med at takke RALs bestyrelse
vil også gerne takke alle arkiver og ar¬
kivmedarbejdere i amtet for året der gik. Som I alle ved,
har jeg fra i morgen, den 1. marts, fået en et-årig pro¬
jektansættelse ved Arkivet og Studieafdelingen for Det
Danske Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg,
hvor jeg skal arbejde med EDB-registrering, ompak¬
ning og delvis digitalisering af en billedsamling. Jeg har
for 2000, og jeg

lokalarkivernes

arbejdsmark

fået

bevilget orlov i et år fra min stilling som konsulent
Amt, og bestyrelsen er i gang med
at finde en vikar for mig. Jeg håber, at I vil bruge kon¬
sulentordningen lige så meget som I plejer, og med det
vil jeg gerne sige tak for denne omgang og ønske jer al¬
le et godt år i 2001.
for arkiverne i Ribe

Birgitte H. Thomsen
Amtskonsulent
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Billund Kommune

Blåbjerg Kommune

Lokalhistorisk Arkiv
Billund

Blåbjerg Lokalhistoriske Arkiv

Centret, Hansjensensvej 6,

7190 Billund.

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

Tlf.: 75 33 24 72

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

Åbningstid: Tirsdag kl. 19-21 samt efter aftale

lederen

Leder:

Leder:

Kaj Schmidt, Søndermarksvej 411,

Sigrid Sørensen, Jernbane Allé 8, 6830 Nr. Ne¬

7190 Billund. Tlf.: 75 33 13 92

bel. Tlf.: 75 28 83 46

Lokalhistorisk Arkiv for Grene

Blåbjerg Lokalhistoriske Arkiv har i år 2000 haft besøg
af 126 personer samt hjulpet en del pr. telefon. Arkivet
har haft besøg af 21 elever fra 3. klasse på Nr. Nebel Sko¬
le, som var meget interesseret i, hvad arkivet havde om
deres hjem og gamle billeder derfra.
Arkivet har modtaget 35 indleveringer deriblandt en
større samling protokoller fra Nr. Nebel med flere sog¬
nes
gensidige Brandforsikring, der er nedlagt. Ligele¬
des har arkivet modtaget en stor samling private bille¬
der fra egnen. Den 29. november viste vi gamle film fra
lokalområdet på video, men der var ret begrænset del¬
tagerantal.

Sogn har haft 58 afleve¬
ringer i år 2000. Deriblandt bør fremhæves en afleve¬
ring fra den nedlagte børnehave Børnebiksen med en
stor mængde fotos af de mange hold børn, som i årenes
løb har været i denne institution.
Arkivet har haft Linda Nielsen

ansat et

halvt år i job¬

træning. Hun har opsøgt

en del tidligere forretnings¬
indehavere eller deres efterlevende ægtefæller og har

lavet

lydbåndsoptagelser om de nedlagte forretninger.
Uddrag af optagelserne er skrifdigt offendiggjort i Bil¬
lund Ugeavis. Hun har desuden indtastet folketælling¬
er 1834, 1845, 1860, 1880 og 1901 samt fra kirkebøger¬
ne: Døbte, viede og begravede i 1814-91. Hun er i færd
med

at

Der

indtaste 1755-1813 til Dansk Data Arkiv.

gjort god brug af arkivet med ca. 110 besøg i
stigning på ca. 50%, begunstiget
af en hel dags åbning i vinterhalvåret, da Linda Nielsen
var i
jobtræning på arkivet Arkivet har sammen med
den lokalhistoriske forening haft en udstilling i Den jy¬
ske Sparekasse, hvor Billunds udvikling blev sammen¬
stillet med Sparekassens 80 år i Billund.
er

år 2000, hvilket er en

Blåvandshuk Kommune
Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv

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: Peter Krogh, Skolevænget 13, 6840 Oksbøl.
Tlf.: 75 27 13 13
E-mail:

Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv

Vorbasse Museum,
Tlf.: 75 33 37 17

Kirkegade 3, 6623 Vorbasse.

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

Tygesen, Stadionvej 4 A, 6623 Vorbasse.

Tlf.: 75 33 31 39
Arkivets

postadresse: Stadionvej 4 A, 6623 Vorbasse

Vorbasse Lokalhistoriske Arkiv har meddelt, at der intet
af betydning er at berette for året 2000.

500

blaoks@image.dk
Hjemmeside: www.varde.bibnet.dk/arkiv/blhuk.htm
Året 2000 har været forholdsvis rolig for arkivet. Der er
løbende afleveret billeder og arkivalier til samlingen.
Registreringsarbejdet har beslaglagt en stor del af vores
tid, idet vi nu er begyndt at registrere Blåvand-afdelin¬
gens samling i programmet Arkibas.
Ved Oksbøl bys arrangement, Oksbøl omkring 1900,
lavede vi en udstilling på Blåvandshuk Museum, som
fortalte om tiden deromkring. Der er desuden blevet
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vist

forskellige lysbilledserier fra egnen for de ældre på
Poghøj. Der arbejdes fortsat med at samle
materiale til en bog om Flygtningelejren i Oksbøl.
ældrecentret

Bramming Kommune
Bramming Byhistoriske Arkiv
Jernbanegade 8 B, 1., 6740 Bramming. Tlf.: 75 17 39 20
Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder: Olaf Bak, Sportsvej 19, 6740 Bramming.

fra amtets lokalhistoriske arkiver 2000

materialer til undervisningsbrug i skolen, hjælp til
slægtsforskere i ind- og udland og kopiering af billeder
fra arkivets billedsamling.

Gørding Sognearkiv
Plejehjemmet Østergården, Nørremarken 23,6690
Gørding
Åbningstid: 1. og 3. mandag i hver måned kl. 19-21
samt

efter aftale med lederen

Lukket i juli

måned

Tlf.: 75 17 45 51

Leder: Nora

Olesen, Hessellundvej 14, 6690 Gørding,

Arkivets

Tlf.: 75 17 88 75

postadresse: Sportsvej 19, 6740 Bramming
Bramming Byhistoriske Arkiv havde i år 2000 en enkelt
udadrettet,

større aktivitet, idet arkivet sammen med
kommunens øvrige fem lokalarkiver deltog i den fælles

udstilling. Det forløbne århundrede, som etableredes i
Bramming Egnsmuseum, der stillede lokale til rådig¬
hed.
Af diverse

forespørgsler forekom der 35 (mod 34 året

før). Der blev udleveret i alt 28 kopier(15), og 13(38)
personer

aflagde besøg i arkivet. Af udlån var der 9(8),

og der indgik i alt 37(50) gaver eller afleveringer til ar¬
kivet. Af slægtsspørgsmål var der 2(0), heraf et fra Ari¬
zona.

I det nye

nyt

år går arkivet i gang med at anskaffe et helt
edb-anlæg med henblik på at gå på Internettet.

Darum

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

efter aftale med lederen

Leder:

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

Arkivets

postadresse: Hessellundvej 14, 6690 Gørding

Sognearkivet har i årets løb haft mange besøgende, og
den stigende interesse for slægtsforskning mærkes tyde¬
ligt. Arkivet har fortsat et godt samarbejde med Gør¬
ding Skole, hvorfra klasser hvert år er på besøg for at
finde oplysninger til emner eller opgaver.
Til den årlige lokalhistoriske aften havde arkivet dia¬
lektaften med oplæsere, der stammede fra Thy, Fyn og
Sjælland. Vi sang også sange fra de forskellige egne. I
april havde arkivet en stand på forårsmessen i Gørding
Hallen. Mange kom forbi. Der var stor interesse for
ejendoms- og gårdhistorie-bøgeme samt avisudklips-bø¬
gerne. Ved den lejlighed modtog arkivet også enkelte
afleveringer.
Ejler Nielsen arbejder stadig med gårdhistorierne.
Han er næsten sognet rundt. I efteråret havde arkivet
eksisteret i 25 år. Jubilæet blev fesdigholdt ved vores lo¬
kalhistoriske aften ijanuar 2001. Til projektet Mit liv i år
2000 fik arkivet indleveret to manuskripter, og de blev
videregivet til RAL.

6740

Arkivet har i årets løb

det indkomne

var

modtaget 18 afleveringer. Blandt

der bl.a. materiale vedrørende Da¬

og Nørå skoler.
Af andre afleveringer

rum

kan nævnes Årsskrift for Kjær¬
gård Landbrugsskoles Elevforening. Afleveringen inde¬
holder næsten samdige numre fra 1950-1997.
I foråret var de seks sognearkiver i Bramming Kom¬
mune fælles om at arrangere en udstilling på egnsmu¬
seet i Bramming. Udstillingen viste ved hjælp afbilleder
og genstande udviklingen i de seks sogne fra 1900-2000.
Bramming Egnsmuseum kunne oplyse, at udstillingen
var
velbesøgt, bl.a. af flere skoleklasser.
Arkivet har haft 12 henvendelser såvel inden
uden for arkivets

som

åbningstid, f.eks. vedrørende lån af

Hunderup Sognearkiv
Kjærgårdvej 9, Hunderup, 6740 Bramming
Åbningstid: Vinterhalvåret: 1. og 3. mandag hver må¬
ned kl. 19.30-21.30 samt efter aftale med lederen
Leder: Thea Boesen Schmidt, Puggårdsvej 3, Sejstrup,

6740

Bramming

Tlf.: 75 17 33 42
Arkivets postadresse:
6740

Puggårdsvej 3, Sejstrup,

Bramming

Om

Hunderup Sognearkivs virksomhed i 2000 kan bl.a.
oplyses, at arkivet medvirkede ved RALs arrangement i
Vester Vedsted om sognefilm. Arkivleder Thea Boesen
Schmidt fortalte om Hunderup sognefilmprojektet, og
Jens Chr. Jensen beskrev det mere videotekniske. Ud¬
klip fra filmen blev også vist, og arkivet høstede stor
anerkendelse for den.
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Vejrup Sognearkiv
Vejrup Endrup Fritidscenter, Skolevænget 5, Vejrup,
6740 Bramming
Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder: Hans Andreasen, Grisbækvej 11, 6740 Bram¬
ming.
Tlf.: 75 19 00 63. Fax: 75 19 09 63
Arkivets

postadresse: Grisbækvej 11, 6740 Bramming

Vejrup Sognearkiv har desværre ikke fået andet lokale,
men har
på ny søgt mange steder, også ved Bramming
Kommune, der vil se på en mulig placering ved et nyt
byggeri ved skolen. Arkivet har søgt om mere plads i
biblioteket, og fra kommunens side var der forståelse
for ønsket, men ikke fra bibliotekets personale. Det er
svært at forstå for alle i sognet, da biblioteket kun har
åbent én gang om ugen i tre-fire timer.
Arkivets samling vokser støt. Der er modtaget en
blanding af udklip, protokoller fra mejeriet og slægtshistoriske oplysninger - alt har betydning, og arkivet si¬
ger aldrig nej. På den måde får vi på arkivet de bedste
forudsætninger for at svare på henvendelser. Arkivet
har tillige modtaget en meget fin samling pressefotos
fra JyskeVestkysten.
Vester Nykirke

Sognearkiv
Kontorbygning, Endrup Andelsmejeri, Bygaden 43, En¬
drup, 6740 Bramming
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 19-21. Lukket i
juni, juli og august
Leder: Else-Marie Christensen, Bygaden 68 C, Endrup,
6740 Bramming. Tlf.: 75 19 12 10
Arkivets postadresse: Niels Erik Junk, Gummesmarksvej
8, Vong, 6740 Bramming

og

begge gik også ud af bestyrelsen. Ordstyreren Peter

Christensen, Holger Busch Nielsen og Gerda Philipp
blev nyvalgte. Den nye bestyrelse vil stræbe sig for at yde
lige så god service som den afgåede. Der afholdes et
møde én gang om måneden for at drøfte indkomne sa¬
ger.
I sommerens løb har arkivet fået egen telefon, EDB
er blevet installeret
og programmet Arkibas er købt. Vi
synes her på arkivet, at programmet er tungt at arbejde
med. Vor edb-mand er ikke imponeret af firmaets hot¬

line, men sammen med to andre er han tilmeldt det
kursus, der afholdes i slutningen af marts, og det vil for¬

håbentligt løse nogle af problemerne, så vi kan begynde
at registrere arkivets samlinger.
Vi har modtaget en del indleveringer - ca. 35, heraf et
par meget omfattende. Interessen for arkivet er god der kommer mange forespørgsler, såvel fra besøgende
som
pr. telefon og gennem breve. Vi prøver at hjælpe,
så godt vi kan.
Efter forslag fra Carstensen, Lokalarkivet for Holsted
Kommune, deltog vi sammen med Holsted-arkivet i ju¬
lemessen i Holstedhallen for at gøre opmærksom på vo¬
re arkiver,
og næste år vil vi sammen deltage i Brørup¬
hallen.
Nationalmuseet har opfordret til at hjælpe med at re¬
gistrere mindesten i vores område. Formanden har væ¬
ret i marken og derefter indsendt resultatet, som vi har
modtaget et takkebrev for.
Bestyrelsen har besøgt andre arkiver, når der har væ¬
ret åbent hus. Vi vil også gerne se besøgende på vores
arkiv, men helst ikke for mange, for selvom man siger:
»Hvor der er hjerterum, er der husrum«, er vort lokale
meget lille, men vi håber på en snarlig forbedring.

Vester

Nykirke Sognearkiv har i året 2000 haft et meget
roligt år. Der har været nogle få telefoniske forespørgs¬
ler. Alle arkivalier, billeder og optegnelser modtages
med

stor

interesse.

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

Brørup Kommune

E-mail: jd@esbkomm.dk

Historisk Arkiv for Brørup og

Omegn
Biblioteket, 6650 Brørup. Tlf.: 75 38 18 78
Åbningstid: Torsdag 15-17 samt efter aftale med lede¬
ren. Leder:
Kaj Larsen, Okslundvej 39, Lindknud, 6650
Brørup. Tlf.: 75 38 81 57

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

I december sker der så mange

skete der

ting, så vi har prøvet at
arrangere et nytårsmøde. I år 2000 inviterede arkivet til
en

filmaften,

Ved

men

interessen

var

beskeden.

generalforsamlingen ønskede formanden Ingrid
Nøhr og arkivlederen Laurids Clausen ikke at fortsætte,
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16-18
Leder: Jørgen

Dieckmann Rasmussen
År 2000 vil af flere grunde blive et år, der for Esbjerg Byhistoriske Arkiv

går over i historien. Såvel ude som inde
forandringer.
Det udvendige var en blanding af stormskadeudbe¬
dring og udvendig vedligeholdelse. Orkanen fredag, d.
3. december 1999 var ikke god for arkivets i forvejen
utætte tag. Hovedparten af teglene var fra husets opføstore
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relse i 1905, og den
årene resulteret i en

friske vestenvind havde gennem
lang række utætheder. Selv små
vindpust kunne skabe huller, men dødsstødet kom med
orkanen i 1999. Nu var der kun en løsning tilbage: En
total udskiftning af taget. Arbejdet blev påbegyndt i sep¬
tember 2000 og kom til at strække sig ind i 2001. Det
blev nemlig kombineret med behandling af facaden ud
mod Torvegade og ind mod Esbjerg Museum samt en
renovering og linoliebehandling af alle vinduer i denne
del af bygningen.
Udefra lignede huset nærmest en utilnærmelig borg,
og det var også noget specielt at arbejde med arkivar¬
bejde på en byggeplads i så lang tid. På grund af vinduesrenoveringen blev alle vinduer afblændet med finer¬
plader, og dette ekstraordinære vintermørke varede
stort set i hele den
periode, arkivet var pakket ind i stil¬
lads og afskærmningsnet. Den lange renoveringsfase
blev dog glemt, da vi så det næsten færdige resultat. Tor¬
vegade 47 har fået et flot udtryk, takket være Esbjerg
Kommunes afdeling for bygningsvedligeholdelse og de¬
res
faglige rådgiver, arkitekt Erik Winkler, Århus. Nu
mangler bare nogle enkelte vinduer m.m. at blive reno¬
veret
så er huset tiptop udvendigt. Indvendigt er der
stadig rum, der venter på istandsættelse og indretning,
og de indvendige vandskader fra orkanen mangler end¬
nu at blive udbedret. Det skulle
meget gerne ske i løbet
-

af 2001.
De

indvendige forandringer kom ikke mindst på det

elektroniske område. 2000 blev for alvor

året, hvor Es¬

bjerg Byhistoriske Arkiv fik elektroniske tilbud ud

over

Arkibas,

mar¬

som

har været anvendt siden 1990. Mest

kant kom det til

base,

udtryk med den såkaldte borgerdata¬

arkivet begyndte at gøre tilgængelig elektro¬
nisk og søgbar via Internettet. Oplysningerne stammer
fra de såkaldte skattemandtalslister, og i første omgang
som

det

oplysning om alle borgere i Esbjerg 1899, der er
publiceret. Året er ikke tilfældigt, for det år blev
Esbjerg købstad og skulle derfor have et andet grund¬
lag af skrive skat ud fra end sognekommunen Esbjerg
havde haft. Derfor gik man i gang med at skrive bor¬
gerne, såvel unge som gamle, op i store protokoller på
samme måde som kendes fra folketællinger. Protokol¬
rækken findes sammenhængende bevaret frem til
1930'erne. Esbjerg Borgerdatabase, som barnet kom til
at hedde, fik en
overordendig god modtagelse i pres¬
sen. Så
god, at TV-Syd i begyndelsen af september brag¬
te et længere indslag om databasen, hvori arkivassistent
Anita Dragsted, der havde indtastet dataene, og ITmedarbejder Nicolai Dupont Heidemann, som havde
stået for den tekniske udformning, medvirkede. Den
er

blevet

fra amtets lokalhistoriske arkiver 2000

gode pressedækning resulterede efterfølgende i en flit¬
tig brug af Borgerdatabasen, såvel af slægtsforskere, lo¬
kalhistorikere, almindelig interesserede samt personer
fra udlandet. Esbjerg Borgerdatabase udvides med bor¬
gere fra skattemandtalslisterne fra 1904 i forbindelse
med lanceringen af arkivets nye hjemmesiden medio
2001, men alene oplysningerne fra 1899 fortæller me¬
get interessant Esbjerg historie. Næppe mange forestil¬
lede sig, at 31 af de 12748 indbyggere i Esbjerg i 1899
var født i USA. Det med indog udvandring er åbenbart
ikke

en

helt så enkel sag.

2000 blev

også året, hvor arkivets første hjemmeside
dagens lys. Den indgik som en del af Esbjerg Kom¬
munes samlede internetudbud,
og pludselig blev det
muligt at erhverve sig viden om arkivets materialer, ak¬
tiviteter, udstillinger m.m. døgnet rundt alle ugens da¬
ge. Det var dog kun begyndelsen på den elektroniske
formidling. Sidst på året havde arkivet en internetassi¬
stent i praktik, og sammen med arkivets IT-medarbejså

der udformede han

en internetversion af arkivets
regi¬
streringsprogram Arkibas. Den lanceres også sammen
med arkivets nye hjemmeside i 2001.
Spørgsmålet om digital formidling af arkivets store
billedsamling var dog ikke løst, men en bevilling i de¬
cember 2000 på 200.000 kr. fra Esbjerg Seminariums
Fond til indskanning af fotos m.m. om industri og in¬
dustrialisering m.m. bliver forhåbendig startskuddet til
at gøre Esbjergs fotografiske kulturarv tilgængelig via

Internettet.

Endelig skal det nævnes, at arkivet har været stærkt
Esbjerg Kommunes projekt vedr. elektroni¬
ske dokumenthåndtering, specielt med hensyn til journaliseringsprincipper og arkivudtræk. Arkivets IT-medarbejder deltog sammen med Aalborg Stadsarkiv i Aal¬
borg Kommunes udtrækningsprojekt af elektroniske
data og erhvervede her nyttig viden om udtræk af elek¬
involveret i

troniske data til arkivformål. Desværre strandede Es¬

bjerg Kommunes projekt på grund af lønsumsreduktionen i
september og forventes først optaget igen i mid¬
ten

i 2001.

At elektronikken

begynder at fylde meget i arkivets
betyder dog ikke, at aktiviteterne har ligget
stille på de andre områder. 218 afleveringer blev det til,
store og små mellem hinanden. Også aflevering af nye¬

virksomhed

re

materiale finder sted. F.eks. skal kan det nævnes, at

scrapbøger

og

fotos fra det

Center blev afleveret i 2000.

nu lukkede Vestjysk EDBOgså en meget stor privat¬

samling af lokale småtryk fandt vej til arkivet. Alle disse
afleveringer, som arkivet har fået i årets løb, indgår i
den stadigt voksende fond af viden, som Esbjerg Byhi-
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storiske Arkiv stiller til

rådighed for borgere og andre
interesserede. Blot må vi beklage, at det tager længere
tid end ønskeligt at gøre større afleveringer tilgængeli¬
ge. Der mangler simpelthen personale til løbende at
udføre det tidskrævende registreringsarbejde, som er
en
forudsætning for, at de forskellige materialer kan
stilles til

rådighed for gæsterne.
Brugere bliver der flere og flere af,

og henven¬
delserne ændrer løbende karakter. Hjemmesiden og
dens tilbud har sine brugere, men den elektroniske for¬

midling har også sine begrænsninger, så mange webgæster følger op med besøg i arkivet. Kirkebøger og fol¬
ketællingslister er meget populære materialegrupper,
men faktisk
bruges alle materialetyper flittigt. Det er og¬
så populært at låne materiale fra andre arkiver, ofte i
store mængder. I 2000 var der 24 sådanne indlån,
og
der blev i alt indlånt 76 enheder. Dog besvarer ikke alle
brugere forespørgslerne selv, hvad de 201 skriftlige forespørgselssager til arkivet vidner om.
Omkring 3.000 personer har gæstet arkivets læsesal i
løbet af 2000, men i det tal indgår ikke alle de deltage¬
re, der har været til foredrag, rundvisninger m.m. Over
50 foredrag, rundvisninger og byvandringer har arkivet
holdt i løbet af 2000. Bl.a. medvirkede arkivleder Jør¬
gen Dieckmann Rasmussen ved det velkomstarrangement for 700
personer, der blev holdt i anledning af
folkedansernes landsstævne i Esbjerg ijuli 2000. Arkivet
stiller dog også op for mindre forsamlinger, hvad
mange af de mange andre arrangementer med for¬
eninger, daghøjskoler m.m. beviser. Af arkivets egne ar¬
rangementer blev søndagsmatineerne og fyraftensforedragene om Esbjergs gader særligt populære.
Til arkivets formidlingsaktiviteter i øvrigt hører også
udgivelse af bøger samt udstillingsvirksomhed. Hvis
man ser bort fra
Esbjerg kalenderen, der udkom som
altid i midten af november, lå udgivelsesvirksomheden
stille i 2000. Dog blev det i sommerens agurketid til en
række artikler i JydskeVestkysten om Esbjergs historie
gennem 100 år fortalt i ti-år samt en artikelserie om
fotoidentifikation, som ikke blot løb i sommermåne¬
derne, men også omkring jul og nytår. Til gengæld var
der

god aktivitet og nye initiativer på udstillingssiden.
var
nemlig tale om et samarbejde med Det Centra¬
le Børnebibliotek, A. Pushkin i St. Petersborg. Det hav¬
de stået på siden 1998 og var led i det, der var begyndt
som et
gensidigt kulturudvekslingsprojekt mellem Es¬
bjerg og St. Petersborg i 1998, og som kulminerede i ok¬
tober 2000 med St. Petersborg Festivalen, hvor mange
russiske kunstnere gæstede Esbjerg og Ribe Amt. Es¬
bjerg Byhistoriske Arkiv fastholdt, at der var tale om
Der
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To børn
blev

leger med vand fra brandhane, 1952. Fotografiet
brugt til plakaten for Alle tiders Børn.

(Foto: Knud Rasmussen, B 44)

gensidig udveksling af kultur. Fra russisk side var man
interesseret i en udstilling om børn og unges forhold i
Esbjerg/Danmark, og vi var til gengæld interesseret i en
udstilling om belejringen af St. Petersborg fra 1941-44.
Når vi nu alligevel skulle lave en udstilling til Det Cen¬
trale Børnebibliotek, A. Pushkin i St. Petersborg, kunne
vi lige så godt også vise den i Esbjerg.
Denne udstilling åbnede den 10. august i forbindelse
med Esbjerg Festuge. Formålet med udstillingen var at
vise ændringer og fælles træk i børn og unges dagligdag
i Esbjerg i det 20. århundrede. De største ændringer
skete i 1960'erne og 70'erne, hvor den nordiske vel¬
færdsmodel blev realiseret. Noget af det, der karakteri¬
serede perioden, var højkonjunktur, mangel på ar¬
bejdskraft, rationalisering og effektivisering inden for
industrien, flere kvinder på arbejdsmarkedet, fri abort,
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RalphJørgensen, åbner udstillingen I krig ogfred, d. 10. oktober 2000. Foto: Brian Kristensen (Esbjerg Byhistoriske Arkiv).
krav

om
ligestilling mellem mænd og kvinder, ligeløn,
ungdomsoprør, fremmedarbejdere og offentlige vugge¬
stuer og børnehaver. Alle disse omvæltninger påvirkede
i allerhøjeste grad børn og unges liv, som det også kom¬
mer dl
udtryk i arkivets store billedsamling. Udstillin¬
gen blev meget populær og havde mange besøgende.
Inden åbningen af Alle tiders børn havde arkivet
modtaget ca. 60 billeder fra Det Centrale Børnebib¬
liotek, A. Pushkin, i St. Petersborg, der viste træk af
børn og unges liv under den tyske belejring af Lenin¬
grad, som St. Petersborg hed dengang. Desuden var der
en billedserie, der viser hvordan børn
og unge lever i
dag i St Petersborg.
Da belejringen af Leningrad begyndte i august 1941,
var der 2.500.000
indbyggere i byen, heraf 100.000 flygt¬
ninge. Da blokaden blev hævet, var der kun 600.000
indbyggere tilbage. Ca. 900.000 var blevet evakueret,
100.000 var ved fronten, og ca. 900.000 døde under be¬
lejringen. En del afbillederne viser børn og unge i uni¬
form, som arbejdskraft i våbenindustrien, som sårede
på hospitalerne, som forældreløse på børnehjemmene
osv. I det hele
taget fremgår det tydeligt, at børnene
ligesom de voksne både var ofre for krigen, men også

selv aktive aktører i den. Den

nutidige billedserie viser

række børn og unge i situationer, som lige så godt
kunne udspille sig i Esbjerg som i St. Petersborg. Begge
en

steder

især

ungdommen stærkt præget af den
ungdomskultur.
Udstilling, der fik tiden I krig og fred, åbnede den
11. oktober som optakt til St. Petersborg Festivalen. Det
har været utrolig spændende at udarbejde en udstilling
om børn
og unge i Esbjerg, der ikke alene skulle vække
genklang hos nostalgiske esbjergensere, men også for¬
er

amerikanske

tælle folk uden kendskab til Danmark

om

danske børns

forhold i det 20. århundrede.

2000 blev endnu et

spændende

og

aktivt år i Esbjerg

Byhistoriske Arkiv. Det blev rundet af på en ny måde
ved at invitere brugere af huset og andre, som vi har
haft

samarbejde med i årets løb, til en »nytårskur« tors¬
dag d. 28. december. Ca. 80 mennesker mødte op. Med
lidt kransekage og mousserende vin takkede arkivet for
opmærksomhed, samarbejde og afleveringer i årets løb,
ligesom der blev orienteret om nogle af det nye års ak¬
tiviteter og initiativer. Det blev et populært arrange¬
ment, som

flere

mente

allerede

var

blevet

en

tradition

efter denne første gang.
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Året forløb roligt uden de store tiltag og arrangemen¬
Der har været

en del mindre
afleveringer året igen¬
sognearkivet har i stigende grad modtaget
slægtsforskningsmateriale fra forskellige egne af landet.
Det er spændende læsning, som vi er meget glade for at
modtage.
Vi har arbejdet med sognearkivets usorterede foto¬
samling og fået udvalgte fotos affotograferet på Byhistorisk Arkiv i Esbjerg. Den planlagte årtusindskifte¬
fotografering af Guldagers huse og gårde er også godt i

ter.

nem,

og

gang.
I det lokale blad

NordvestNyt har vi haft artikler om
Guldager for 50-70 år siden. Der har været et
sammendrag af nu afdøde Birgitte Petersens erindrin¬
ger, samt en artikel om Guldager Forsamlingshus (det
gamle der nu er revet ned), skrevet af tidligere gårdejer
Niels Peter Jørgensen, Guldager.
Arkivleder Christian Jacobsen melder om jævnlige
besøg året igennem, men traditionen tro finder disse
for størstepartens vedkommende sted uden for åb¬
ningstiden efter aftale.
livet i

Fra

Esbjerg Idrætsarkiv ses Soussa Pokalen: En vandrepokal
skulle tilfalde vinderen af Det Danske Mesterskab i redskabsgymnastik (enkeltmands). 11929 vandt Harry Holm,
Hermod, Esbjerg, pokalen til ejendom efter at have erobret tre
mesterskaber i træk 1927-1929. Foto: Esbjerg Idrætsarkiv.
som

Esbjerg Idrætsarkiv
GI. Vardevej 62, 6700 Esbjerg. Tlf.: 75 45 60 57
Åbningstid: Dagligt 9-13 samt efter aftale
Leder: Niels Jørgen Højbjerg, Vestervangen 15, 6715
Esbjerg N. Tlf.: 75 12 29 75
Året 2000 blev travlt for Idrætsarkivet. Efter syv år i ca.
40 m2 i Gammelby Fritidscenter flyttede arkivet til ca.
150 m2, hvor det naturligt hører hjemme, nemlig GL

Vardevej 62, midt i Idrætsparkens område. Lokalerne
er ændret
og renoveret af Esbjerg Kommune, som vi
skylder tak. Lokalerne stilles ligeledes til rådighed uden
lokaleleje.
I maj måned indtrådte Erik Smedegaard i udvalget,
og med viden og arbejdskraft har han været til stor
hjælp. I december måned blev Steen Larsen ansat på ar¬
kivet igennem arbejdsmarkeds-afdelingen i fire timer
hver dag. Sammen med Biddy Eriksen gør han en stor
indsats for arkivets arbejdsopgaver.
Flytningen til GI. Vardevej har gjort, at Esbjerg
Idrætsarkiv er blevet mere synlig. Arkivet har i det sidste
halve år mærket det på telefonbetjeningen samt besøg
af klubber/senior klubber og enkeltpersoner.
Guldager Sognearkiv
Guldagervej 76, 6710 Esbjerg V
Åbningstid: 1. mandag i hver måned kl. 18.30-21.00
samt

efter aftale med lederen

Leder: Christian

Jakobsen, Guldagervej 76, 6710 Es¬
bjerg V. Tlf.: 75 11 60 24
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Historisk Samlingfra Besættelsestiden 1940-45
Torvegade 47, Postboks 522, 6701 Esbjerg.
Tlf.: 76 10 03 18. Fax: 75 18 77 77
E-mail:

hsbnwo@post4.tele.dk

Åbningstid: Tirsdag kl. 10-12

og

torsdag kl. 10-12 samt

kl. 13-18
Leder: Niels Wium Olesen

År 2000 stod i udviklingens tegn. For første gang siden
1993 kunne Historisk Samling fra Besættelsestiden ud¬
vide antallet af medarbejdere. Hele fem nye ansatte
blev det til. De fire var studerende fra Syddansk Univer¬
sitet Esbjergs historiestudium. Den femte var historike¬
ren

Palle

Andersen,

som

blev ansat fra 1. oktober via en

ekstern

bevilling. Der var også udvikling på andre fron¬
ter. Bl.a. blev Samlingen involveret i et større interna¬
tionalt forskningsprojekt under Statens Humanistiske

Forskningsråd.
Fonden afholdt

bestyrelsesmøde den 14. april 2000.
beretningen for 1999, det reviderede
regnskab for 1999 og budgettet for 2001 godkendt.
Samlingens leder Niels Wium Olesen fremlagde en re¬
videret handlingsplan for det næste års virke. Projekt i
Udviklings- og studiemiljø for historiestuderende blev
drøftet særligt indgående. Bestyrelsen udtrykte glæde
over, at Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond havde
ydet økonomisk støtte til etableringen af projektet. Det
blev besluttet at igangsætte projektet i august, så den
nye årgang på historiestudiet kunne få overstået eksaPå mødet blev
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miner og ferie. Engagementet i international
under Statens Humanistiske Forskningsråd

forskning
blev også
drøftet. Bestyrelsen takkede 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. Endelig skylder bestyrelsen Es¬
bjerg Kommune stor tak for en altid velvillig indstilling
over for
Samlingen.
Af aktiviteter blev der året igennem arbejdet på
mange fronter. De løbende udadvendte aktiviteter fort¬
satte. På mange tilbagemeldinger kan vi spore den for
tiden stigende interesse for besættelsestidens historie.
Igen og igen kan vi konstatere, at besættelsestiden en¬
gagerer. I medierne har den ene sag efter den anden
præget dagsordenen, og på Samlingen mærker vi en af¬
smittende virkning. Der kommer således flere og flere
henvendelser på Internet, og i mange tilfælde kan man
spore påvirkningen fra den offentlige debat. Der er dog
ikke kun tale om en afsmittende virkning. Samlingen
medvirker selv til at holde besættelsestidens historie

højt på dagsordenen. Blandt andet i form af flere kro¬
nikker fra lederen Niels Wium Olesens side.

Projekt i Udviklings- og studiemiljø for historiestude¬
påbegyndt den 23. august. Projektet
havde dog en længere forhistorie. Fondens bestyrelse
drøftede allerede i foråret 1999 mulighederne for at
indgå i samarbejde med Syddansk Universitet Esbjergs
historiestudium, der begyndte sit virke med en ny år¬
gang studerende i september 1999. Bestyrelsen beslut¬
tede at etablere et projekt med historiestuderende an¬
sat som studentermedhjælpere til udførelse af praktiske
arkivopgaver. Herigennem ville vi tilbyde de studeren¬
de gode, praktiske faglige erfaringer allerede under ud¬
dannelsen. Hensigten var også at fremme interessen for
rende blev reelt

besættelsestidens historie blandt de studerende. Næste
trin i
miske

udviklingen af projektet var at finde det økono¬
grundlag. Her hjalp Esbjerg Seminariums Ud¬

dannelsesfond til med økonomisk støtte i december
1999. Denne støtte blev igen ydet i december 2000.
Blandt otte

ansøgninger blev de fire studerende der
udvalgt, og de påbegyndte arbejdet på Sam¬
lingen den 23. august. Deres arbejdstid er typisk en en¬
kelt dag om ugen af fire timer. I begyndelsen gennem¬
gik de et kursusforløb under ledelse af Niels Wium Ole¬
sen, hvor de blev introduceret til Samlingen og til ar¬
kivarbejdets grundprincipper. Sideløbende hermed på¬
begyndte de det praktiske arbejde i form af konkrete
opgaver. Disse spændte fra besvarelse af forespørgsler
pr. e-mail til sortering og registrering af nye afleverin¬
ger. Det skal blive spændende at se, hvordan projektet

var

råd til
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udvikler

sig i fremtiden. Allerede nu kan vi konkludere,
arbejder til gavn for Samlingen. Vi
mener
også at kunne sige, at de får noget til gengæld i
form af faglige erfaringer. Det er også håbet, at projek¬
tet som helhed støtter Esbjergs stilling som en
god studieby.
Helt uafhængig af projekt i Udviklings- og studiemil¬
jø blev det via en ekstern bevilling det muligt for Sam¬
lingen at ansætte historikeren Palle Andersen. Han har
speciale i besættelsestidens historie og en diplomud¬
dannelse i Østeuropa-kundskab påJysk Åbent Universi¬
tet. Han har desuden arbejdet som gymnasielærer. I
1996 tog han et kursus på det internationalt anerkend¬
te forskningscenter for Holocauststudier Yad Vashem i
Jerusalem. Palle Andersen arbejder på Samlingen med
publikumsbetjening, registrering samt vejledning af
gymnasieelever o.a. I 2000 påbegyndte han udarbej¬
delsen af et undervisningsforløb om tysk nazisme og
Holocaust, som skal tilbydes ungdomsuddannelserne.
Nyhedsbrevet fortsætter sin fremgang. Oplaget er nu
på 600 eksemplarer. Af disse sendes godt 500 til faste
abonnenter. Vi kan også notere en stadigt større gen¬
nemslagskraft. Det sker oftere og oftere, at Nyhedsbre¬
vet citeres i den landsdækkende
presse. Vi kan med
stolthed hævde, at Nyhedsbrevet er et af de centrale
at

de studerende

fora for interessen for besættelsestidens historie. Sidst

på året havde vi den glæde, at Frihedsmuseets Venners
Fond bekendtgjorde, at de vil støtte udgivelsen økono¬
misk de

næste to

år.

Udstillingen, Den Danske Kamp - en multimedieud¬
stilling om besættelse og historiebevidsthed, som blev
vist i Esbjerg og på Frihedsmuseet i København, fortsat¬
te sin færd rundt i landet. Udstillingen havde fire stop i
år 2000. I København, på Museet for Frøslevlejren, i
Kolding og i Odense. Det er glædeligt, at interessen har
været

så

stor.

Niels Wium Olesen har flere steder holdt

foredrag i forbindelse med udstillingen. Overalt udvik¬
ler der sig i forbindelse hermed interessante diskussio¬
ner, hvor forskellige holdninger til besættelsestiden,
historieformidling og kollektiv erindring diskuteres.
Samarbejdet med Esbjerg Folkeuniversitet i forbin¬
delse med foredragsrækkerne i forår og efterår var igen
i år 2000 et mødested for Samlingens brugere, såvel nye
som gamle. I foråret gentog vi succesen fra 1996 med
en række biografiske foredrag. Så
forskellige personer
som Mogens Fog, Frits Clausen, Thomas Døssing og
Hartvig Frisch blev biograferet af historikerne Michael
Kjeldsen, John T. Lauridsen, Hans Kirchhoff og Niels
Finn Christiansen.

Efterårets

foredragsrække bestod af to foredrag.
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Først tog

vi imod Knud J. V. Jespersen, der med ud¬
gangspunkt i det da nyligt udkomne bind to i hans
værk, Med hjælp fra England, holdt et foredrag om det
politiske spil mellem Storbritannien, det partipolitiske
liv i Danmark og modstandsbevægelsen. Dernæst bød vi
velkommen til endnu en gammel kending af Samlin¬
gen, nemlig professor emeritus Henning Poulsen, der
holdt foredrag om det fra dagspressen og andre medier
helt aktuelle spørgsmål om Danmarks placering i den
tyske krigsøkonomi.
I årets løb er Samlingen blevet besøgt af otte folke¬
skole- og gymnasieklasser, som har modtaget foredrag
og er blevet introduceret til Samlingen. Flere gymnasie¬
klasser har deltaget i længere undervisningstilbud på
Samlingen. Desuden er Samlingen blevet besøgt af ad¬
skillige elever eller grupper fra folkeskolen, gymnasier¬
ne, HF og HTX, som arbejder med projektopgaver.
Gruppen af gymnasie- og HF-elever har været et frem¬
trædende islæt heri. De har søgt vejledning til store pro¬
jektopgaver, hvor Palle Andersens erfaring som gymna¬
sielærer er kommet dem til gode.
Besøgene på Samlingens internetside (www.hsb.dk)
bliver stadig flere og flere. I 2000 var der over 6.000 be¬
søgende. Muligheden for at rette forespørgsler til Sam¬
lingen via e-mail benyttes stadig i sugende grad. De nye
ansatte på Samlingen har gjort det muligt at bibeholde
denne service over for brugerne. Samtidig er besva¬
relsen af forespørgslerne også god faglig træning for de
ansatte
studentermedhjælpere.
Registrering og andre aktiviteter: Samlingens special¬
litteratur om Anden Verdenskrig og beslægtede emner
registreres fortsat af Kaj Kongshøj fra gruppen af frivil¬
lige medarbejdere og Centralbiblioteket. Bogsamling¬
en er regionens bedste, når det gælder Anden Verdens¬
krig, ikke mindst med hensyn til udenlandsk litteratur.
Den benyttes flittigt af især ungdomsuddannelserne,
når de skriver projektopgaver. Hilda Pedersen, Dorthe
Petersen og Anni Sønderborg fortsætter arbejdet med
registrering af avisudklip. Den stadigt sugende interesse
for besættelsestidens historie afføder et væld af avisar¬

tikler. Nu er samlingen oppe på over 3.000 registrerede
udklip. Hilda Pedersen har også ydet en stor indsats
med kopiering af materiale til brug for Niels Wium Ole¬
sens
forskning. Ib Rahbek har i 2000 registreret oberst
Vagn Bennikes og Anton Toldstrups arkiver, der begge
er
tilvejebragt ved den enestående arkivaflevering fra
dr.phil. Aage Trommer. Begge arkiver er nu registreret
elektronisk. Registraturen kan søges over Internet. Ib
Rahbek skrev også to artikler til Nyhedsbrevet. Palle
Andersen har overtaget ansvaret for registreringen af
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Samlingens arkivalier. Hm deltog i november i to SLAkurser, hvor arkivprogrammet Arkibas blev gennemgå¬
et. Hans arbejde med registreringen af Samlingen fort¬
sættes i samarbejde med studentermedhjælperne.
Palle Andersen etablerede et nyt undervisningstilbud
til Samlingens brugere. Det er særligt henvendt til ung¬
domsuddannelserne. Emnet er tysk nazisme og Holo¬
caust. I den senere tid har vi været vidne til en stigende
interesse for dette emne, og med det nye tilbud håber
vi at imødekomme denne interesse og gerne også at sti¬
mulere den. Palle Andersens mangeårige arbejde med
emnet kommer nu Samlingen tilgode. Tilbuddet om¬
fatter et med læreren planlagt undervisningsforløb
med tilhørende undervisningsmateriale.
Af udadvendt aktivitet har Samlingens medarbejdere
publiceret adskillige artikler, debatindlæg og kronikker
i de danske dagblade, ligesom Niels Wium Olesen er
blevet interviewet til såvel TV2 som Radio Syd (DR).
Samlingen er blevet besøgt fire gange af forenin¬
ger/højskoler/daghøjskoler, hvor gæster har modtaget
foredrag, og dele af Samlingens arkivalier er blevet
fremvist. Dorthe Petersen har i årets løb holdt adskillige
foredrag på baggrund af sin bog Thue og hans tid. Niels
Wium Olesen har holdt syv foredrag på universiteter,
uddannelsesinstitutioner, højskoler, arkiver og i for¬
eninger rundt om i landet samt deltaget i konferencer i
København, i Det Kongelige Videnskabernes Selskab, i
Selskab for Samtidshistorisk Forskning, samt Selskab til
Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, hvor han
holdt foredrag.
Institut for Historie på Københavns Universitet be¬
kræftede de positive relationer til Samlingen på en me¬
get konkret måde. Lektor Hans Kirchhoff foranledige¬
de, at instituttets bibliotek gav Samlingen en større bog¬
samling af speciallitteratur om Anden Verdenskrig og
den tidlige Kolde Krig. Gaven skulle i følge Kirchhoff
ses i
lyset af »den status, som HSB har fået i den sydjyske
universitetsverden«.
En anden gave værd at bemærke kom fra Syddansk
Universitet, Odense, hvor lektor Aage Trommer afleve¬

rede

dele af sit

forskningsarkiv, blandt andet arki¬
Bennike.
Ved samme lejlighed fik vi lovning på, at det materiale,
som lå til
grund for professor KnudJ. V.Jespersens ar¬
bejde med tobindsværket Med hjælp fra England, også
skal til Esbjerg. Det drejer sig om kopier fra SOEs arki¬
store

ver

med materiale fraAntonToldstrup og Vagn

ver

i London. Hermed får HSB et tilnærmelsesvist kom¬

plet materiale vedrørende SOEs arbejde i Danmark.
Statens Humanistiske Forskningsråd udpegede i be¬
gyndelsen af året Niels Wium Olesen til at være en af
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tre danske repræsentanter i et større internationalt
forskningsprojekt om de besatte lande under Anden
Verdenskrig. Der er tale om det hidtil største interna¬
tionale forskningsprojekt om Anden Verdenskrigs hi¬
storie. Over en periode på fire år skal der arbejdes på
udgivelsen af en række antologier om de besatte lande.
Det er European Science Foundation, som finansierer
forskningsprojektet Første møde blev holdt i Trento,
Italien, i december. Niels Wium Olesen deltog og holdt
foredrag om Rigsdagsvalget i Danmark 1943. Niels Wi¬
um Olesen
deltager endvidere 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 Hi¬
storie (SFAH). Samarbejdet med presse og andre medi¬
er var
igen i år godt.
Samlingen vil gerne afslutningsvis sige tak til Sam¬
lingens revisor Jens Chr. Nielsen, der på frivillig basis
har påtaget sig opgaven med at revidere Samlingens
regnskab. Også en tak til den nærmeste og gode samar¬
bejdspartner i det daglige, Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Sidst,

men ikke mindst en stor tak til alle, der i 2000
skænkede penge, dokumenter og bøger eller lignende
til Samlingen. Afleveringerne er i den sidste ende det

Maler Andreas Callesen Sørensen født

den 24. august 1906 i

Hjerting. Foto: Hjerting Lokalarkiv.

vigtigste fundament for Samlingens fremtidige arbejde.
Hjerting Lokalarkiv
GI. Guldagervej 12-14, 6710 Esbjerg V
Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder: Grete Gregersen, Engvænget 2, 6710 Esbjerg V.
Tlf.: 75 11 57 87

Arkivets

postadresse: Engvænget 2, Postboks 3315,
Esbjerg V.
E-mail: 4g@mail.tele.dk
Året 2000 har været ganske utroligt, hvad angår indle¬
veringer til arkivet. Arkivet er for alvor blevet et sted,
hvor man afleverer sine arkivalier, og det er vi utroligt
glade for. Forhåbentligt vil det fortsætte fremover.
Arkivet oplevede ganske vist en kedelig ting, idet Jon
& Dittes Hus på GI. Guldagervej 12 skulle have nyt tag.
Uheldigvis var det midt i et regnfuldt efterår, så det re¬
sulterede i, at vi fik vand ned i arkivet. Det i sig selv var
ikke særlig spændende, men der blev hurtigt sat en af¬
fugter op, og heldigvis skete der intet med vor store
bogsamling på 418 bøger, ligesom arkivalierne heller ik¬
ke tog skade.
6710

Arkivet har fået indleveret en ganske unik samling af
gamle skitser og forslag til, hvordan man kunne få ma¬
let sine døre, paneler, trappeopgange, vægge og skabs¬
låger samt meget flotte dekorationer til f.eks. fyldningsdøre. Alle skitserne er udført i linoliemaling og i flere
tilfælde belagt med bladguld. Der er flere forslag til
blomsterbuketter, som man bl.a. ser i gamle kirker på
gavlen af kirkebænkene. Der er også skitser, der viser,
hvordan der kunne males paneler, så de lignede for¬
skellige træsorter.
Efter gennemgang af de 70 skitser kan man se, at An¬
dreas Callesen Sørensens speciale nok har været teater¬
dekorationer, for dem findes der flere af, ligesom en
skitse til et forretningsskilt fortæller det, samt at han har
haft atelier på første sal et sted i Hjerting. Der er også
flere skitser med hele alfabetet og

ge

talrækken i forskelli¬
stilarter, bl.a. også i gotisk skrift. Man må nok kom¬

me

frem til, at Andreas Callesen Sørensen har været en

meget
mor

alsidig maler her i Hjerting. Tak til Peter og Rig¬
Hjerting, for at have indleveret alle disse

Hansen i

fantastiske skitser.
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Andreas Callesen Sørensen

er

født i

Hjerting den 24.

Århus i 1974. Han blev udlært

og er død i
maler i 1928. Arkivet har fået

august

1906

nogle oplysninger fra

en

niece, Elly Møller, der bl.a. fortæller, at farbror Dres
havde taget sand med fra Hjerting, som skulle bruges
ved jordpåkastelsen ved

hans begravelse, og det blev og¬
gjort Andreas Callesen Sørensen rejste fra Hjerting i
1945 sammen med sin hustru Rosa og deres datter Ka¬
trine. Katrine skulle i dag bo i Struer. Andreas Callesen
Sørensen og familie boede i Hjerting på adressen Guld¬
agervej 26 og havde ifølge skitsen til forretningsskiltet,
telefon nr. 2. På en af skitserne står der følgende: »Fej
først for dit eget hus, saa du kan feje for mit og andres,
saa vil
engang hele menigheden blive ren«.
Der forestår nu et meget omfattende restaureringsog registreringsarbejde, men det er arkivets hensigt, så¬
fremt vi når det, at arrangere en udstilling på den kul¬
turdag, som skal afholdes i Jon & Dittes Hus den 23.
september 2001.
så

rettelsen og

ibrugtagningen af vore lokaler i 1997/98.
arbejdet
længere, men synes efterhånden, at vi har fået en vis
indsigt og rutine. En stor del af de afleveringer arkivet
har modtaget, er da også registreret og arkiveret, men
mange venter endnu. Ligeledes modtager arkivet hel¬
digvis løbende nye afleveringer. Der er således ikke ud¬
sigt til, at arkivets medarbejdere bliver arbejdsløse fore¬
løbigt. Alligevel håber vi naturligvis, at man stadig vil ha¬
ve arkivet i venlig erindring, inden materiale af lokal¬
historisk interesse kasseres, og værdifulde kilder til for¬
tiden derved går tabt.
Som fortalt sidste år har Skads Sognearkiv modtaget
et grundigt forstudie til en gårdhistorie for hele sognet,
foretaget af lokale beboere. Et par af arkivets medarbej¬
dere har i det forgangne år arbejdet videre med dette
materiale, og vil også gøre det i tiden fremover. Det er
vort håb, at resultaterne ad åre vil kunne udgives under
en eller anden form. Ligeledes
pusler arkivlederen
Vi føler

os

derfor heller ikke helt så usikre i

med tanker

Hostrup Sognearkiv

det

Kokspang Fritidscenter, Kokspangvej 54,

historie.

6710

Esbjerg V
Åbningstid: 1. torsdag i hver måned kl. 19-21 samt efter
aftale med lederen
Leder: Elna

Vogt, Kokspang Hedevej 5, 6710 Esbjerg V.

Tlf.: 75 26 91 65

Arkivets
6710

postadresse: Kokspang Hedevej 5,
Esbjerg V

Året 2000 har været et stille år for arkivet. Der er indle¬
veret protokoller og lignende fra diverse foreninger, og
så har der været tid til at registrere ting, der har ligget
og ventet.
Vi har endvidere haft tid til

at få en snak om sognet,
vi, der er lidt op i årene, endnu kan huske, og da
vi er så heldige at have én med i vort udvalg, der har en
mens

særdeles
om

god hukommelse, får vi

mange

gode snakke

sognet.

Skads Sognearkiv
Mølhøjvej 10, Andrup, 6705 Esbjerg 0.
Åbningstid: 1. mandag i måneden kl. 18.30-19.30 samt
efter aftale
Leder: Finn

Ryneld, Méygårdsparken 23, Andrup, 6705
Esbjerg 0 Tlf.: 75 16 00 48
E-mail: skads-kirke.ryneld@post.tele.dk
Skads

Sognearkiv har i det forløbne år støt og roligt
igangværende arbejde med at registrere og
arkivere de afleveringer, der er tilgået arkivet siden op¬
fortsat det
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ser

ud i

om en

fotodokumentation af sognet, som

dag, da nutiden som bekendt er fremtidens

Arkivet takker for såvel interesse

i år 2000 og håber, at endnu
lokaler i det kommende år.

som for
afleveringer
flere må finde vej til vore

Vester Nebel Sognearkiv
Sognehuset, Vester Nebel Skole, Stokbrovej 16,6715 Es¬
bjerg N. Tlf.: 75 16 99 89
Åbningstid: Sidste torsdag hver måned kl. 18.30-20.30
samt

efter aftale med lederen

Leder:

Henningjørgensen, Lifstrup Hovedvej 54, 6715
Esbjerg N. Tlf.: 75 16 92 46
E-mail: henning.joergensen@esbjerg.mail.telia.com
Atter

et

år er gået for Vester Nebel

Sognearkiv. I år 2000

har vi ført 38 indkomstjoumaler, hvilket er noget mere
end de sidste par år. Hovedparten af afleveringerne er

dog ganske små. Arkivet har modtaget ca. 230 billeder,
heraf er enkelte meget gamle fra forrige århundrede.
Af betydningsfulde arkiver har vi fået købmand Jakob¬
sens arkiv. Jakobsen drev købmandsforretning i Lif¬
strup 1931-1973. Endvidere har arkivet af foreningsarkiver modtaget dele af VNØ's arkiv og brugsforenin¬
gens arkiv.
I arkivets almene åbningstid har der ikke været det
store besøgstal. Arkivet har dog haft en del henven¬
delser fra slægtsforskere (også én fra Canada), og det er
selvfølgelig altid en stor fornøjelse, når man kan hjælpe
disse. Som sædvanlig har vi på andre tider prøvet af til¬
trække lidt publikum. Arkivet har således haft udstil-
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lingseftermiddag

filmforevisnings-eftermiddag
udstilling, henholdsvis om op¬
udstykning af Lifstrup Hede og om Øluf-

kombineret med

dyrkning

og en
en

og
vad Skoles historie. Desuden har der været aftentur

kirkegården. Alle

gange

på
har der været et rimeligt antal

besøgende.
År 2000 blev året, vi valgte til at optage en ny sogne¬
film. Arkivet har en række smalfilmsoptagelser fra 1957
og frem i uden. De sidste 20 år blev der dog ikke opta¬
get noget vedr. sognets dagligdag, men det har vi altså
gjort i 2000. Dog med en almindelig Camcorder, og vi
har endnu ikke klippet sekvenserne sammen. Tilsam¬
men skulle filmen vise dagligdag, aktiviteter og nogle
begivenheder i V. Nebel Sogn i år 2000. Endvidere har
arkivet medvirket ved forfatningen af et jubilæumsskrift
i anledning af brugsforeningens og foderstofforenin¬
gens 100 års jubilæum.
Til slut vil arkivet gerne takke Esbjerg Kommune og
Skads Herreds Brandkasses Fond for deres velvillige
økonomiske støtte. Desuden vil vi også takke vor lokale
idrætsforening VNI for lokalet, som arkivet har rådig¬
hed

over.

Fanø Kommune

Sognearkivet i Nordby
Engersvej 5, Nordby, 6720 Fanø. Tlf.: 75 16 62 60
Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder: Anne Jensen, Kikkebjergvej 18, Nordby,
Niels

6720 Fanø. Tlf.: 75 16 32 28
Arkivets

postadresse: Kikkebjergvej 18, Nordy,

6720 Fanø
I år 2000 har arkivet

modtaget 66 afleveringer, herimel¬
spændende ting. Der er papirer fra matrikuleringen, der først skete 1929-30, protokoller vedrø¬
rende søfart, regnskabsbøger, materiale fra Anden Ver¬
denskrig samt erindringer - herunder et barns oplevelse
af en fars gerning på søen. Endvidere skøder, afskrift af
fæstebrev og beskrivelser af turismen i ældre tid samt en
eksamensopgave om børnepasningens historie og som
sædvanlig en masse billeder.
Arkivet har haft 215 besøgende, ligesom der er mod¬
taget en del skriftlige og telefoniske henvendelser.
Arkivet har med tak modtaget tilskud fra Fanø Spareog Laanekasse, Fanø Kommune og Skads med flere
lem mange
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Sønderho-arkivet

Sognegården, Landevejen 41, 1, Sønderho, 6720 Fanø
Åbningstid: Mandag kl. 19-21 samt efter aftale med le¬
deren

Leder: Jørgen

Lind, Møllegården, Vester Land 46, Søn¬

derho, 6720 Fanø. Tlf.: 75 16 41 14
Arkivets

postadresse: Møllegården, Vester Land 46,

Sønderho, 6720 Fanø

Året

2000

ren

har

des

været

er

forløbet ret stille i arkivet, bl.a. fordi lede¬

travlt optaget af sit erhverv. Det har såle¬
nødvendigt at holde lukket flere mandage på
grund af arbejdspres. Uanset dette har arkivets »edbmedarbejder«, Mette Heegård, støt kørt videre med at
føre indkomstjournalerne og alle arkivalierne ind i Arkibas, og hun er næsten nået helt igennem. Derefter
skal vi så småt i gang med den egentlige registrering.
Der er igen kommet en del afleveringer til arkivet
Traditionelt modtager vi en del fotos, postkort og breve,
ejendoms- og personlige papirer, men foruden dette
har vi modtaget noget materiale vedrørende Sønderho
Skole omkring 1915. Det drejer sig blandt andet om
været

brændselsproblemer.
Samlingerne af sejlskibsrederierne er blevet yderlige¬
re
suppleret med bl.a. en håndskrevet regnskabsbog og
trykte regnskaber fra Aktieselskabet Georg Schwalbe af
Sønderho

meget værdifuldt materiale.
forvejen ret store samling af den lokale
Sønderho-musik, der hidtil nu »kun« har ligget på
grammofonplader, spole- og kassettebånd, er nu blevet
overført til CD og endda suppleret med optagelser, som
arkivet ikke havde i forvejen. CD siges at være den bed¬
ste måde at opbevare lydoptagelser på, og vi har bestilt
endnu et sæt, der vil kunne udlånes i særlige tilfælde.
Og vi har jo stadig grammofonpladerne, spole- og kas¬
-

et

Arkivets i

settebåndene.
Arkivet har atter kunnet levere diverse

oplysninger til

folk, der studerer emner vedrørende Sønderho, og det
erjo netop et af hovedformålene med arkivet. I flere til¬
fælde har Jørgen Lind været ude at vise lysbilleder og
fortælle om Fanø Motorløbene, efter sigende endda til

glæde for andre end ham selv!
Der skal lyde stor tak til alle, som atter har vist inter¬
esse for
og støttet arkivet økonomisk.

Herreders Brandkasses Fond.
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Grindsted Kommune
Grindsted Lokalhistoriske Arkiv
Grindsted

Bibliotek, Tinghusgade 16, 7200 Grindsted.

Tlf.: 75 32 09 00. Fax: 75 32 32 94

Åbningstid: Onsdag 15-18 eller efter aftale. Læsestuen
er

åben i bibliotekets

Leder: Jens

åbningstid
Erik Starup, Horsbølvej 13,7200 Grindsted.

Tlf.: 75 32 23 53

dere med

deltagere, ligesom vi i vinter havde en
gotisk håndskrift. Begge sidstnævnte akti¬
viteter er sket i samarbejde med Grindsted og Omegns
Slægts- og Lokalhistorisk Forening.
En forudsætning for Grindsted Lokalhistoriske Ar¬
kivs virke er den store og uegennyttige indsats, der ydes
af arkivets frivillige medarbejdere. Der skal hermed ly¬
otte

studiekreds i

de

en stor

tak for indsatsen i det forløbne år.

E-mail: Jens.Starup@post2.tele.dk

Hjemmeside: www.grindstedbib.dk
Arkivet har i år 2000 modtaget 35 afleveringer, hvoraf to
kan betegnes som omfattende. Af indholdet kan næv¬

Forhandlingsprotokol fra et andelsfryseri, materia¬
tre biavlerforeninger, andelsmejeri, lægeprak¬
sis, handelsstandsforening og kartoffelcentral. Desuden
kan nævnes videooptagelse fra teknisk skoles indvielse,
negativer, billeder og dias fra forhenværende Grindsted-fotograf samt en del billeder, lydbånd og mindre
nes:

le fra

arkivalier.

Arbejdet i arkivet koncentrerer sig om registrering af
nyindkomne og eksisterende arkivalier i Arkibas. Arki¬
vets
personale arbejder fortsat med registrering af det
store antal lydbånd og de mange billeder, som er ind¬
kommet de foregående år. Derudover er vi så småt i
gang med registrering af de ca. 70.000 negativer, som
arkivet har liggende efter fotodynastiet Lund i Grind¬
sted. Negativerne er optaget i årene 1908 til ca. 1975.
Alt tyder på, at samlingen rummer rigtig mange gode
billeder af lokalhistorisk interesse.

Arbejdet med registrering af avisartikler er videre¬
nu over et register over avisartikler
fra arkivets dækningsområde. Registret er påbegyndt i
1960 og omfatter hovedsagelig personalia. Samlingen
er
også blevet brugt, idet der i år har været 169 besø¬
gende, ligesom arkivet som sædvanligt har besvaret en
del skriftlige og telefoniske henvendelser.
Også i år har arkivet arbejdet med formidling af lo¬
kalhistorien, idet arkivets medarbejdere bl.a. har vist en
lysbilledserie med gamle Grindsted-optagelser.
Arkivet har i år haft stort udbytte af at være med i kulturnatsaktiviteterne i Grindsted. Denne begivenhed gi¬
ver arkivet en enestående
mulighed for kontakt med
mennesker, der ikke kender så meget dl arkivets eksi¬
ført. Arkivet råder

stens.

I

samarbejde med Grindsted-Vorbasse Museum samt
Grindsted og Omegns Slægts- og Lokalhistorisk For¬
ening er studiekredsen om at skrive erindringer blevet
videreført.
Der

512

er

i år afholdt

Hejnsvig Lokalhistoriske Arkiv
Hejnsvig Skole, Bakkevej 9, 7250 Hejnsvig
Åbningstid: 1. onsdag hver måned kl. 14-16 og 3.
dag hver måned kl 18-20
Leder: Hans Jensen, Højene 1, 7250 Hejnsvig.
Tlf.: 75 33 58 57
Arkivets

postadresse: Højene 1, 7250 Hejnsvig

I det forløbne år

er der skrevet 55 indkomstjoumaler,
modtaget ca. 500 forskellige arkivalier, dokumenter og
fotos. Ifølge gæstebogen har ca. 55 personer været på
besøg som interesserede i arkivets arbejde og samlinger.
Arkivet har haft fotoudstilling over året 1910 om op¬
rettelse af Hejnsvig Sogn, der i det år blev udskilt fra
Vorbasse-Hejnsvig Sogn. Samtidig har der været udstil¬
ling om oprettelsen og byggeriet af Vesterhede Kirke og
Missionshus samt Hejnsvig Missionshus.
Arkivet har fået anskaffet en ny fotokopieringsmaski¬
ne, som er sponsoreret af et kendt firma, der ikke øn¬
sker deres navn offendiggjort.
Ved vor generalforsamling havde vi tidligere brugsforeningsuddelerfrue Karen Margrethe Hansen til at
fortælle om livet og arbejdet i brugsen for 50 år siden.
Der arbejdes i øjeblikket i arkivet med at finde frem
til hvilke forretninger og handelssteder, der har eksiste¬

ret.

Indtil

nu er

der fundet frem til i alt

slægtsforskerkursus for begyn¬

ca.

285 forskel¬

lige forretningsvirksomheder.

Helle Kommune

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

Skovgårdsvej 23, 6753 Agerbæk.

Tlf.: 75 19 60 98 og

Henry Brandt, Tyttebærvej 5, 6753 Agerbæk,
Tlf.: 75 19 64 38

I år 2000 har arkivet ikke
et

ons¬

ringer

som

modtaget så mange afleve¬
tidligere. Vi har registreret 195 billeder, så
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har i alt 1.034 stk. Der
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ligger stadig flere, som
der registreret 32. I en
enkelt aflevering var der 276 sager, som vi så har samlet
til 23. Der var en meget interessant aflevering med bå¬
de ros og ris. Den indeholdt bl.a. en klage over lus i

Grimstrup Lokalhistoriske Arkiv
Grimstrup Hovedvej 8, 6818 Årre
Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder: Mary Sandberg, Møllegaardsvej 22, Hjortkær,

sengen.
Arkivets

Arkivets

skal

nu

registreres. Af arkivfonds

er

sædvanlige sommerudflugt forløb på en an¬
lejet en bus for at se, om vi
ikke kunne få flere deltagere med, og det lykkedes til
fulde. Første stop var et besøg i en udstillingshave i Hol¬
sted, herefter kørte vi til Kammerslusen og fik kaffe. Tu¬
ren blev afsluttet i Ribe med en
byvandring med vægte¬
ren. Vi fik
meget ros for dette arrangement.
I efteråret havde vi vores sædvanlige aften, med gam¬
le billeder fra omegnen. Det ved vi af erfaring er noget,
der kan trække folk til. Vi havde her fuldt hus, hvilket jo
er
dejligt, når der er arrangeret noget lokalt.
I bestyrelsen har vi i år fået tre nye medlemmer, også
lokale borgere. Vi synes det har været et godt år og er
gået godt i gang med det ny.
derledes måde i år: Vi havde

Fåborg Lokalhistoriske Arkiv
Fåborgvej 38, Fåborg, 6818 Årre
Åbningstid: 1. tirsdag hver måned kl. 14-16

samt efter

aftale med lederne
Ledere: Gerda

Dahl,

Fåborgvej 36, Fåborg, 6818 Årre.

Tlf.: 75 19 50 27 og
Lis Jeppesen, Vrenderupvej

47, Fåborg, 6818 Årre.

Tlf.: 75 19 51 63

6818

Årre.

Tlf.: 75 19 10 14

postadresse: Møllegårdsvej 22, Hjortkær, 6818

Årre
Hjemmeside: www.grimstrupsogn.dk
Der

var 15
afleveringer i år 2000. Bl.a. fik arkivet en del
protokoller fra Grimstrup-Nykirke Sparekasse, der i
1973 fusionerede med Sparekassen Sydjylland, som se¬

nere

blev til BG Bank. Den lukkede i efteråret sin sidste

afdeling i området. Arkivet modtog da de nævnte

pro¬

tokoller.
Der har været

en

del henvendelser, især fra

skere såvel telefoniske

som

skriftlige,

men

slægtsforogså person¬

lige henvendelser.
Arkivet er flyttet ind i den gamle sparekassebygning,
Grimstrup Hovedvej 8, indgang gennem biblioteket.
De oprindelige lokaler er blevet inddraget til udvidelse
af børnehaven. Det er trange forhold, men vi forsøger
at indrette os bedst muligt.
Vagn Husted, Henry Schultz og Peder Thellesen
med Vagn Husted som primus motor har samlet mate¬
riale og udgivet en bog om Hjortkær. Hertil har arkivet
ydet et tilskud.
Vintermødet havde god tilslutning. Der blev vist lys¬
billeder fra Grimstrup Sogn, som blev livligt kommen¬
teret af de fremmødte. Årets sommerudflugt gik til Rav¬
i Oksbøl, hvor vi beundrede den store ravsam¬

I året 2000 har arkivet

museet

der

ling samt en salgsudstilling af ravsmykker. Også her var
der god tilslutning. Grimstrup Sogneforening har op¬
rettet en hjemmeside på Internettet, hvor arkivet har få¬
et en side. Adressen er:
www.grimstrupsogn.dk

modtaget 26 afleveringer, hvor
ting imellem, deriblandt én,
der har skrevet om sin skoletid i Slebsager Skole fra
1931-1938. En anden aflevering var en stor udklipsbog
om en
tidligere minister her fra sognet.
Efter vor generalforsamling viste foreningen lysbille¬
der
bl.a. fra en bryllupsfest omkring år 1965, hvor
mange kendte personer, som ikke er iblandt os længe¬
re, deltog.
Sommerudflugten gik til Hoven, hvor vi så Erna &
er

flere interessante

-

Næsbjerg Sognearkiv
Trosmosevej 4, Næsbjerg, 6800 Varde
Åbningstid: 1. torsdag hver måned kl. 13.30-15.30 samt
efter aftale med lederen

Ove Hansens have. Til efterårsmødet havde vi Karen

Leder: Hans

Marie Hansen til

Tlf.: 75 26 71 45

fortælle

sit liv og

sin deltagelse i
fester med Kongehuset og sine udlandsrejser. Karen
Marie Hansen er født og opvokset i Fåborg. Der var stor
deltagelse til alle møder.
at

om

Møller, Kirkegade 3, 6800 Varde.

Det har været et stille år

2000, hvad afleveringer angår -

seks i alt. Vor arkivleder gennem mange

år, Gunner Pe¬

dersen, afgik ved døden midten af sommeren, og da vi
havde

forventning om nye lokaler, blev alt sat i stå. Sidst
på året fik arkivet så tilbudt et hus nær skolen, som vi
skal dele med ungdomskolens inspektør. Vi hjalp hin¬
anden med rengøring samt maling og var herefter klar
til indflytning først i 2001.

51S

Beretninger

fra amtets lokalhistoriske arkiver 2000

Vester Stamp

stillet ikke alene

Helle

som

Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Plejehjem, Vinkelvej 2, Tofterup, 7200 Grindsted
Åbningstid: 1. og 3. tirsdag hver måned kl. 14-16
Ledere: Frede K. Madsen, Svinget 13, Tofterup, 7200
Grindsted. Tlf.: 75 33 72 23 og
Kristian Mathiesen, Smedebakken 31, Starup, 7200
Grindsted. Tlf.: 75 33 70 27
Arkivets postadresse: Svinget 13, Tofterup, 7200 Grind¬
sted

husflid, men også i nogle sogne
salg ret langt omkring. Arkivet har få¬
et fremstillet dias af en hel del fotografier, så vi kunne
afslutte årsmødet med at vise lysbilleder.
som

erhverv med

Holsted Kommune

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

Arkivet har i det forløbne är haft ca. 20 besøgende, næ¬
sten alle fra Starup Sogn. Der er stor interesse for arki¬

efter aftale med lederen

billedopsætning. Vi har kun modtaget få indleve¬
ringer til arkivering. Jens Erik Starup, Grindsted, har til¬
sendt en afskrift af kirkebøger fra Starup Sogn 16921814. Det er let tilgængelig læsning. Derudover har ar¬
kivet modtaget endnu en foræring: En piges barndoms¬
erindringer fra 1933-1947, hvor hun boede sammen

Tlf.: 75 19 82 80

vets

Leder:
E-mail:

Olga Pedersen, Boldingvej 16, 6752 Glejbjerg.

Olga@post8.tele.dk

Åstrup Sognearkiv har i år
med

2000 haft et spændende år
gode afleveringer. Nogle af disse blev fundet på et

med sin familie i

Tofterup.
Udflugten gik til Schackenborg og den særprægede
kirke. Der var god tilslutning til en god tur.
Øse Sognearkiv
Stationsvej 3, Nordenskov, 6800 Varde
Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder: Aage Meldgaard, Sønderskovvej 102, Norden¬

"

Fsbjerg, den

SÆLGER

-*v
{Udleverer)

J.

Tlf.: 75 29 82 12. Fax: 75 29 88 56

KØBER (Modtaget):
BETALINGSVILKAAR:

gros

-

Telef. 1844

bOBssö.v Glejbleré*.

ART OG MÆRKE

Arkivet har haft

et

forholdsvis stille år med enkelte, me¬

gennem de sidste 40 år.
Arkivet har købt luftfotos fra

o

byen

Kastrup Luftfoto med

sognets ejendomme. Der har i forbindelse med gene¬
ralforsamlingen været en udstilling af ovennævnte

arkivalier, så arkivet har en, i forhold til sog¬
størrelse, ret stor samling.
Ved vores årsmøde fortalte museumsinspektør Mette
samt

nets

Guldberg meget levende om jydepotter, som blev frem¬
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Lokalhistorisk Arkiv for Årre Sogn
Årre Skole, Skolegade 25, 6818 Årre
Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder: Karl Bertelsen, Kirsebærvænget 6 a, 6818 Årre
Årene går deres jævne gang, hvor vi i arkivet hjælper
nogle med oplysninger fra kirkebøgerne, og hvor arki¬
vet modtager nogle afleveringer med indhold af bille¬
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get spændende afleveringer, bl.a. fra det nu nedlagte
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en

postadresse: Sønderskovvej 102, Nordenskov,

6800 Varde

der

Kjær, Esbjerg

Chokolade

skov, 6800 Varde.
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Aastrup Sognearkiv har modtaget arkivalierfra et ægtepar, der
havde en liUe forretning i Glejbjerg. Herfra solgtes bl.a. brød,
chokolade og tobak. Affakturaren fremgår, hvilke chokolade¬
varer der
ingik i sortimentet. (Aastrup Sognearkiv).

Beretninger

loft i

Glejbjerg og afhentet af arkivlederen. Ved afleve¬
ringen måtte katte og hunde tilkaldes for at bortjage
musene, der gennem en tid havde haft bolig i de gamle
papirer. Dette betød naturligvis desværre, at flere arki¬
valier enten var blevet ædt helt op eller så beskadigede,
at

de måtte kasseres.

Tilbage blev dog en række spændende oplysninger
om folk
og musik i Glejbjerg i årene før og umiddelbart
efter Anden Verdenskrig. En tid det ofte kniber med at
få belyst, fordi det er en udbredt opfattelse, at »det sik¬
kert ikke interesserer arkivet, da det ikke er gammelt
nok«. Arkivalierne stammede fra et ægtepar, der havde
haft en forretning, hvorfra der bl.a. blev solgt bager¬
brød, chokoladevarer og tobak. Ægtemanden var desu¬
den musiker og spillede til bryllupper, sølvbryllupper
samt til offentlige baller i en lang årrække. Samtidig
havde han forskellige tillidshverv.
En anden spændende aflevering kom fra en mand,
der har levet hele sit liv i Aastrup Sogn, hvor han har
drevet en mindre ejendom først sammen med sin mo¬
der og søskende, og efter moderens dødsfald sammen
med en bror og en søster alene.
Endvidere blev år 2000 året, hvor Aastrup Sognearkiv
kom »på nettet«, idet vi er kommet på Glejbjergs hjem¬
meside, hvor vi kort fortæller

om os

selv. Dette har alle¬

rede

betydet henvendelser fra folk i andre egne af lan¬
det, der har fundet vor adresse og arkivlederens e-mail
adresse her. Arbejdet med at fotografere alle huse og
gårde i sognet nærmer sig sin afslutning, og vi kan så
fremvise billeder

af, hvordan mennesker boede i Aa¬

strup Sogn ved århundrede- og årtusindskiftet.
Lokalarkivet far Holsted Kommune
Vestergade 17, 6670 Holsted. Tlf./fax: 75 39 20 10
Åbningstid: Onsdag kl. 14-18.1 perioden 1. okt. -1. april

tillige tirsdag kl. 19-21 samt efter aftale med lederen.
Østergade 29, 6670 Holsted.

Leder: Chr. Carstensen,
Tlf.: 75 39 22 59

År 2000 har

som i de foregående år været præget af
travlhed, ikke på grund af afleveringer, der dog har væ¬
ret 10% flere end i det foregående år, hvorimod hen¬
vendelser, besøg, skrifdige og telefoniske forespørgsler

har været lidt mindre. Heraf har antallet af skriftlige
forespørgsler været betydelig større, og besvarelsen af
nogle af disse har taget halve såvel hele dage. Når ved¬
kommende, der har spurgt, bor langt væk, kan man ik¬
ke

være

bekendt

kivet for

at

bede ham/hende selv komme til ar¬

foretage sine undersøgelser, da arkivet
dets medarbejdere er til for folket og ikke omvendt.
at

og

fra amtets lokalhistoriske arkiver 2000

I de fem arrangementer,

hvor arkivet har deltaget,
omkring 150 tilhørere. Antallet pr. arran¬
gement er meget svingende. Byvandringer for Turist¬
foreningen har samlet omkring ti deltagere, det er også
pænt, hvorimod kirkevandringen, som var arrangeret
af Museet på Sønderskov, trak omkring 70 personer.
Om det var kirken, som sognepræsten og arltivet præ¬
senterede, eller de foretagne udgravninger samt arkæ¬
ologiske fund omkring Holsted, som blev præsenteret
af museet, der trak folk til, kan ikke siges med bestemt¬
hed, men kirkens historie havde i hvert fald også folks
har der været

store

interesse.

Arkivet har gennem flere år været repræsenteret på
de årlige torvedage i Holsted-byerne og på julemarke¬
det i Føvling Forsamlingshus, hvor vi har solgt vore ud¬

givelser med større eller mindre held. Vi har aldrig sat
penge til. I år 2000 prøvede vi noget nyt, idet vi i samar¬
bejde med Historisk Arkiv for Brørup og Omegn lejede
en stand
på julemessen, som blev holdt i Holsted
Idrætscenter. Her blev der skabt mange kontakter og
uanset, at man ikke kunne præsentere nogen nyudgi¬
velser, var salget rimeligt, så vi fik udgifterne dækket. Da
standlejen på disse julemesser er noget høj, er det fint,
at to naboarkiver kan arbejde sammen, også fordi jule¬
messen hvert andet år
foregår i Brørup og hvert andet
år i Holsted.
I 1993 fik vi programmet Arkibas som registreringsmedie, og siden har vi arbejdet på at få de ældre regi¬

streringer indtastet. Det er et stort og langsommeligt ar¬
bejde, når det daglige arbejde med kundebetjening,
nye afleveringer, formidling samt bogudgivelser også
skal passes. Arbejdet skrider dog frem. Nu da folk rundt
i verden - vi har i den forbindelse også fået henven¬

delser fra udlandet

via Internet kan søge oplysninger,
vigtigt, at de gamle registreringer bliver overført
til det elektroniske system så hurtigt som muligt. Ikke
alene er arbejdet omfattende, men det kan også virke
træls. Ingen kan sidde med den slags arbejde 7-8 timer
dagligt hver dag, der skal andet til ind imellem. I vort
arbejdsprogram frem til udgangen af år 2002 er det
forudsat, at vi hvert år skal kunne nå at omregistrere ca.
275 og det vil med den fart tage otte år, inden vi er fær¬
dige, men da de resterende sager er knap så omfatten¬
de som de første, vil man tro, at arbejdet er afsluttet ved
udgangen af år 2005.
Årkivets næste store projekt er udgivelsen af en sog¬
nehistorie for Stenderup Kirke- eller Skoledistrikt. Føv¬
ling Sogn er så stort, at man har valgt at dele en sogne¬
historie op i to dele, og første del, som skal omfatte den
vesdige del, forventer vi færdig i løbet af oktober kvartal
er

-

det
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2001. Der vil her blive

lagt særlig vægt på gårdhistorien,
sig, at bøger i den prisklasse sælges
godt, når man går mere i detaljer med de enkelte ejen¬
domme. Derudover skal bogen også omhandle andre
forhold i distriktet som f.eks. kirke, skole, foreninger
m.m. Da
oplaget ikke vil blive særlig stort, må der søges
sponsorer for, at vi kan få nogle af trykkeudgifteme
dækket, så bogen kan sælges til en rimelig pris. Arkivets
sidste udgivelse, som handlede om Holsted Stationsby,
er
fuldstændig udsolgt.

Arkivet kan berette

idet det har vist

er

Hovborg Lokalhistoriske Arkiv
Hovborg Skole, Lindevej 5, 6682 Hovborg
Åbningstid: Tirsdag kl. 15-17
Ledere: Henry Søholm, Sandagervej 7, 6682 Hovborg.

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

Tlf.: 75 39 60 69 og

om en del indleveringer af arkivali¬
protokoller både fra foreninger og
fra forsikringer. Der har også været forespørgsler fra
folk fra andre landsdele, som søger deres slægts arne¬

såsom billeder,

steder.
I forbindelse med Projekthuset, som drives af firmaet
Nisap, har vi på arkivet adgang til kurser med henblik
på tilslutning til et fælles IT-anlæg. Vi håber derved at
kunne tiltrække yngre medarbejdere med kendskab til

teknikken.

Henry Pedersen, Sandagervej 5, 6682 Hovborg.

6760 Ribe. Tlf.: 75 44 52 07

Tlf.: 75 39 62 57

Arkivets

Arkivets

År

postadresse: Sandagervej 5,6682 Hovborg

2000 har været et

rigtigt godt år for Hovborg Lokal¬
historiske Arkiv. Antallet af besøgende har været stigen¬
de i forhold til året før. Arkivet kontaktes i stigende grad
af besøgende, der kommer langvejs fra. Antallet af afle¬
veringer ligger stabilt i forhold til de to foregående år.
Arbejdet med indsamling af lokale fotos er videre¬
ført. Som noget nyt har arkivet indledt et meget omfat¬
tende arbejde med interviews af ældre borgere. Alle be¬
byggelser gås igennem, og mundtlige kommentarer og
redegørelser til de enkelte huse og bygninger samt de¬
res historie optages på bånd. Arkivet ønsker også gen¬
nem dette
arbejde at sikre optagelser af den lokale dia¬
lekt
I årets løb har der været et par

udstillinger, dels på ar¬
kivet og dels i den lokale Dagli'Brugs. Sidste udstilling
viste et historisk tilbageblik over julemærker i det 20. år¬
hundrede. De fleste plancher fra udstillingen stammer
fra det nu nedlagte Hovborg Postkontor.
Gennem opsætning af skiltning i skolegården håber
arkivet, at potentielle besøgende i fremtiden får lettere
ved at finde arkivets mødelokale og arkivsamling.
Ribe Kommune

Farup Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Projekthuset, Hillerupvej 13, 6760 Ribe
Åbningstid: 1. mandag hver måned kl. 15-17.
Ledere: Agnete og Hans Toft, Farup Kirkevej 29 B, Fa¬
rup, 6760 Ribe
Arkivets postadresse: Farup Kirkevej 29 B, Farup, 6760
Ribe
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postadresse: Højvej 5, GI. Hviding, 6760 Ribe

Arkivet har i årets løb kun
Sidst

modtaget få indleveringer.

på året

er der dog sket noget, da der indkom en
del materiale vedrørende vores ny-nedlagte skole. Vi
skal nu til at gennemgå materialet. Ligeledes har arki¬
vet fra en

gammel slægtsgård modtaget en større indle¬
vering med gårdpapirer helt tilbage fra 1773.
Som sædvanlig var der stor interesse for vor stand på
julemessen i forsamlingshuset. Arkivets årsmøde har vi
desværre måttet udsætte, da vi på grund af orkanen sid¬
ste år ikke har kunnet få egnede lokaler.
Jernved Sognearkiv
Jernved Andelskasse, Gørdingvej ll,Jernvedlund, 6771
Gredstedbro

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

samt

efter

aftale med lederen
Leder:

Jens Chr. Jensen, Ulkjærvej 35, 6771 Gredsted¬

bro. Tlf.: 75 43 14 58
Arkivets

postadresse: Ulkjærvej 35, 6771 Gredstedbro

I arkivets

beretning fra 1999 omtalte vi, at vi på arkivet
vi var nået langt med at overføre vore
registreringer, som vi blev færdig med i år 2000. Det sid¬
ste var nogle hundrede avisudklip frajernved og Gred¬
stedbro, som lå i mapper fra årene 1954 op til i dag.
Dette betyder, at vi nu kan finde mærkedage og begi¬
venheder uden at skulle gennemse alle mapper.
Arkivet manglede en printer til PCen og fik hele to
stykker foræret, men desværre kunne vi ikke bruge
dem, med mindre vi også begyndte at samle på antik.
Programmet Arkibas, som er et DOS-program, kræver
specielle printere, og derfor har vi købt en ny printer.
har fået PC, og at

Beretninger

Med

hensyn til indleveringer og besøg har året 2000
på det jævne, nogle få sognebeboere har skrevet
beretning fra år 2000.
I 1994 registrerede vi alle ejendomme i Gredsted og

været

Gredstedbro med foto og fortegnelse over tidligere og
nuværende ejere af gården/huset. Det har skabt stor
interesse i sognet. I Jemved-Jemvedlund og Plougstrup
har man også længe været i gang med samme opgave,

det har ligget stille i en periode. Det er et stort ar¬
bejde, og det kan være svært at skaffe folk til det, men
nu er
arbejdet i gang igen, og vi glæder os til det færdi¬
ge resultat.
men

Kalvslund

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

Østervej 26, Kalvslund,

fra amtets lokalhistoriske arkiver 2000

Ribe, bl.a. fra turistforeningen og fra Ribe-fotografen A.
Lauridsen. Endvidere har arkivet i en del år fået UgeAvisens og JyskeVestkystens pressebilleder - adskillige
tusinde i alt Så alt i alt har arkivet modtaget mange

spændende materialer.
På grund af sygdom gik lederen på fleksjob, og vi har
derfor indskrænket arkivets åbningstid til to timer dag¬
ligt samt tre timer om torsdagen.
Arkivet har fortsat samarbejdet med Den antikvariske
Samling, der har resulteret i en smuk Ribe-kalender
med billeder fra lokalarkivets samlinger og en artikel
om Ribe-arkitekten Axel Hansen
og en registrant over
hans arbejder. Axel Hansens tegningsarkiv befinder sig
nemlig her på arkivet.
Da lederen holder op på arkivet til august 2001, og
en
ny leder forhåbendig ansættes, har vi i årets løb kon¬
centreret os om at få færdigregistreret samlingerne og i
det hele taget gjort arkivet klar til en ny overtagelse.

6760 Ribe. Tlf.: 75 43 70 07
Arkivets

postadresse: Østervej 26, Kalvslund, 6760 Ribe

Arkivet har haft

roligt år med en del afleveringer,
aftægtskontrakter samt
arealkort. Endvidere har vi fået mange skole- og konfirmationsbilleder, som vi prøver at sætte navne på. Arki¬
vet har også haft en del henvendelser angående slægts¬
bl.a.

to

et

dødsboer med skøder,

forhold.

besøg af en skoleklasse fra Ribe, som
søge emner til en
opgave i egnshistorie. Endvidere har arkivet haft et
åbent hus arrangement med udstilling af arkivalier og

på cykeltur rundt i sognet for at

billeder, hvortil der var stort fremmøde af interesserede
gæster.
Ribe Lokalhistoriske Arkiv
Ribe Folkebibliotek,

Tlf.: 75 44 11 77
Arkivets
Der

Arkivet har haft

var

Historisk Arkiv i Seem Sogn
Seem-Varming Skole, Varmingvej 2, 6760 Ribe
Åbningstid: Mandag til fredag kl. 9.30-11.30, dog med
enkelte undtagelser.
Leder: Søren Mulvad, Varming Vesterby 9, 6760 Ribe.

Giørtzvej 3, 6760 Ribe.

Tlf.: 75 42 17 00

Åbningstid: Mandag-fredag kl. 13-15, torsdag tillige
15-16
Leder: Bibliotekar Susanne Benthien
I år 2000 har arkivet haft

omkring 450 besøgende og
besøg af
en del udenlandske turister, der
søger deres forfædre i
Ribe, og det er altid spændende at hjælpe dem og even¬
henvendelser. I sommerferien får arkivet især

er

postadresse: Varming Vesterby 9, 6760 Ribe
modtaget seks skriftlige forespørgsler om slægt¬

skabsforhold, hvilke alle har kunnet besvares med ud¬

bytte for spørgeren. En række telefoniske forespørgsler
og kommentarer er ikke talt op. Arkivet har modtaget
ganske få afleveringer, men ingen af større betydning.
Af udadvendt virksomhed har der været holdt tre

»åbent-arkiv-aftener«, hvor i alt 17 personer mødte op
for at se, hvad der findes om deres ejendom. Der blev
en hel
god debat ved synet af de kopier af matrikelkort

(ejerlav), som var blevet lagt frem. Kortene vakte så me¬
gen interesse, at flere bestilte kopier, men Matrikeldi¬
rektoratets Arkiv meddelte, at man ikke længere Xerox-

kopierer kortene, men kun fotokopierer til en pris af kr.
756 pr. stk., hvilket fik bestillerne til at fortryde. Selve ar¬
rangementet medførte, at der er blevet etableret for¬
bindelse til en større kreds, end arkivet sædvanligvis har
kontakt med.
Der

er

skrevet fire mindre artikler i lokalbladet

tuelt kunne fortælle dem, hvilket hus de boede i.
Arkivet fik 84 afleveringer, bl.a. fra den gamle

arkivets virksomhed og om, hvad arkivalierne
om fortiden. Arkivaren har holdt en række

litfabrik i

om

bake¬
Slotsgade, store afleveringer fra et privat poli¬
tikorps, fotos og udklip fra Ribe Statsseminarium samt
fra støtteforeningen for det nu nedlagte sygehus. Arki¬
vet har desuden fået en mase fotografier af det gamle

lokalhistoriske

Der har

om

fortæller
foredrag

emner.

ydet hjælp til skolen ved udarbejdelse
af en beskrivelse af Projekt Rødder-og- Vinger, der skal
gøre eleverne bevidste om egnens historie.
været
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domme og deres beboere gennem tiderne
Cd-rommen har medført en del afleveringer

Spandet Sognearkiv
Arnumvej 9, Spandet, 6760 Ribe
Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder: Dinne Christiansen,
Ribe. Tlf.: 74 86 72 43

bl.a.

Stationsvej 5, Spandet, 6760

Arkivet har haft

et roligt år. Der har kun været få besøg
nogle forespørgsler pr. telefon og brev.
Den 20. januar var vi i Mødestedet med udstilling af
slægtstavler og erindringer forfattet af ældre eller nu af¬
døde Spandet-borgere som har haft tilknytning til arki¬

samt

vet.

Med håb

om at

flere måske ville skrive lidt. Til den

årlige kursusaften i marts, hvor hele skolen er i gang,
brugte vi udstillingen igen.
Ved flere lejligheder har vi opfordret til at give arki¬
vet

billeder fra orkanskader i sognet.

Vi har været til

generalforsamling i sogneforeningen,
hvorunder arkivet hører. Arkivets årlige Kend Dit Sogn
Tur gik til Fjersted Skov m.m., hvor en af lodsejerne for¬
talte om skoven og mergelgraven. Kaffen blev indtaget
i skolen, hvor emnet blev uddybet. Ca. 50 deltog.
I november havde arkivet kaldt

sammen

til møde

om

pigtrådsspærring samt om maskingevær¬
stillinger, skyttegrave og indkvartering i private hjem og
skole af tyske soldater. Det var de årgange, der havde
været nysgerrige drenge under krigen, som fortalte.
Det fik vi en god eftermiddag ud af. En del billeder er
indleveret som gave eller der er taget kopier.
pansergrav og

Lokalhistorisk Arkiv for

Vester Vedsted Sogn

Vadehavscentret, Okholmvej 5, Vester Vedsted,
6760 Ribe

beskrives.
til arkivet,

nogle spændende erindringer

om Egebæk Kro. I
planlægningen af en udstilling om
sognets skoler, som først åbnede i februar 2001, fik vi
også forærende meget materiale om emnet
Vi er seks frivillige i arkivarbejdet, én er udtrådt og én
er kommet til. Det har været
nødvendigt med en stram¬
ning af al det praktiske arbejde, så hver især nu har fået
tildelt hver sit arbejdsområde: Registrering, avisudklip,
verificering afbilleder, økonomi, planlægning af udstil¬
linger osv. Nu håber vi, at vi udover de forskellige ar¬
rangementer også får gjort noget ved det rent arkiv¬
forbindelse med

tekniske.

Vilslev Sognearkiv
Kongeådal skole, Kongeådal 17, 6771 Gredstedbro
Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder: Christian Nielsen, Våesvej 6, 6771 Gredstedbro.

Tlf.: 75 43 11 53
Arkivets

postadresse: Våesvej 6, 6771 Gredstedbro

Det har

igen været et stille år med omkring 25 besø¬
gende og nogle skriftlige henvendelser. Der har været
nogle få afleveringer, heraf dog en større billedsamling.
Vi fortsætter registrering på EDB og er nu nået til billedregistrering. Det er en lang og sej omgang.
Til besøgende har arkivet en hel del hjælpemidler.
Særligt kirkebøger fra 1728 og fremad, folketællingsli¬
ster til 1880, et register over samdige gårde og huse
med fæstebreve og ejerforhold, skifter og skøder fra
fæstetiden og fremad.

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

Varde Kommune

Arkivet har haft

Alslev

godt år med mange aktiviteter. I fe¬
en
udstilling om beplantningen i
Vester Vedsted Sogn gennem tiderne. I maj stod arkivet
for en rundvisning i sognet, hvor medlemmer af Anti¬
kvarisk Selskab i Ribe bl.a. så Dankirke, den gamle Hviding Station samt kirken og sluttede af med kaffe i Va¬
dehavscentret. Det var strålende vejr, og ca. 40 med¬
lemmer var mødt op. I november måned havde Ribe
Amts Lokalarkiver arrangeret en aften i Vester Vedsted,
hvor mange medlemmer var mødt op til en forevisning
af vort lille arkiv og især for at se klip fra forskellige sog¬
et

bruar åbnede arkivet

nefilm.
Arkivet har i årets løb
rom, som er en

nehistorie
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om

med lederen
Leder: Bennet Bennetsen,

Bredgade 36, Alslev, 6800

Varde. Tlf.: 75 25 90 87
Arkivet har haft

et godt og roligt år. På vor generalfor¬
samling havde vi genvalg. I årets løb har der fra flere de¬
le af landet været mange henvendelser om slægts¬
forskning. I år 2000 indkom der seks afleveringer. Arki¬
vet har haft 43 besøgende. Vi er i gang med bogen om

Alslev

hjulpet med materiale til en cd-

videreførelse af Svend B. Troelsens sog¬
Vedsted, hvor alle sognets ejen¬

Vester

Sognearkiv
Bredgade 39, 1., Alslev, 6800 Varde
Åbningstid: Mandag kl. 19.30-21.30 samt efter aftale

Sogn.

Beretninger

Billum Lokalhistoriske Arkiv
Billum Skole,

Kildegårdsvej 20, 6852 Billum
Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder: Gunhild Jeppesen, Kirkebyvej

17, 6852 Billum.

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

Hf.: 75 25 82 41

Leder: Viggo

Arkivets

Tlf.: 75 25 80 92

postadresse: Kirkebyvej 17, 6852 Billum

Arkivet har i det forgangne

år modtaget flere mindre af¬

fra amtets lokalhistoriske arkiver 2000

Mikkelsen, Hebovei 39, 6851 Janderup.

Året 2000 har været et særligt begivenhedsrigt år for ar¬

og som sædvanligt haft en hel del henven¬
delser, hvor der søges efter oplysninger om Billums for¬

kivet. Arkivet skal i

tid. Arkivet har

her i Janderup, men ikke uden økonomiske vanskelig¬
heder. Så kom Varde Kommune ind i billedet Der

leveringer

igen bidraget med lokalhistorie til sko¬

leeleverne.
I øvrigt har et stort problem præget året: Arkivet
mangler et sted at være. I skrivende stund er ingen løs¬
ning fundet, men der arbejdes med sagen og håbes på,
at Billum stadig kan være med i det lokalhistoriske ar¬
bejde.

Home

Sognearkiv
Stadionvej 6, Horne, 6800 Varde
Åbningstid: 1. fredag hver måned kl. 15-17 samt efter af¬
Horne Skole,

tale med lederen

Leden Anna Uhre Schmidt,
Varde. Tlf.: 75 26 01 06

År

re

år

været

en ny
bygning. Der har gennem fle¬
diskuteret og arbejdet for et aktivitetshus

manglede plads i vores børnehave, som så skulle udvi¬
men da bygningerne, tidligere brugt som forsam¬
lingshus fra 1898, var for gamle og uhensigtsmæssige,
besluttede Varde Kommune at bygge en ny børnehave
sammen med Aktivitetshuset
på Nybrovej. Aktivitetshu¬
set kommer foruden børnehaven også til at rumme en
sportshal, ungdomsklub, cafeteria og lokalhistorisk ar¬
kiv. Arkivet bliver på 56 m2, hvoraf de 16 m2 er et brand¬
sikkert rum. Bygningerne forventes taget i brug til jul
des,

2001.

Solvangen 12, Horne, 6800

2000 har ikke været så travl

Arkivet har i årets løb

modtaget 106 afleveringer. En
afleveringer var Janderup Andelskas¬
ses arkivalier. Der har været 79 besøgende, og for de
flestes vedkommende gjaldt interessen deres rødder
her i sognet. Der kan nævnes to personer fra Canada, to
af de interessante

i de

foregående år.
planlagte opga¬
ver
og har derfor reduceret arbejdstiden til hver anden
onsdag.
Der har ikke været mange afleveringer i år 2000, men
der kommer stadig billeder ind til os. Arkivet har haft
omkring 50 besøgende - flest omkring et åbent hus ar¬
som

Arkivet har efterhånden fået bund i de

rangement.
Arkivet har haft et

spændende besøg af en etnologi¬
Besøget strakte sig over flere dage i en
længere periode, hvor hun opholdt sig hos en fætter.
Projektet skulle munde ud i et speciale, der skulle sikre
den færdige uddannelse. Vi har fra Rikke Ruhe, som et¬
nologen hedder, modtaget tre artikler, som er uddraget
af specialet: Sognet som Andelsby - Protokoller og kil¬
der fortæller samt Afviklingen af Andelsbevægelsen.
Det er spændende læsning, og måske bliver vi tilgode¬
set med et foredrag om emnet og arbejdet med det.
Specialet fik i øvrigt tildelt en høj karakter.
Blandt vore gæster har vi noteret os, at der er mange
yngre og ligeså nye tilflyttere, der har vist interesse ved
besøgene.
studerende.

Janderup Lokalhistoriske Arkivs deltagelse i udstillingen Folk
og KulturpåJanderup Skole i år 2000 med billeder afgårde og
huse fra Nybrovej 1-70. Foto:Janderup Lokalhistoriske Arkiv
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personer fra Californien, USA og en 7. klasse på ti ele¬
fra Janderup Centralskole samt to personer fra Mo¬

Varde Lokalhistoriske Arkiv

ver

Rådhuset 7 A, 6800 Varde. Tlf.: 75223774

esgård museet ved Århus. De ville gerne se og kopiere
gamle udskiftningskort. De var meget imponeret
af antallet og den gode tilstand.
Arkivet har nu registreret og identificeret 3.000 bille¬
der og er nu nået til bogstav N for Nybrovej med regi¬
streringer af huse, gårde og alle personer, der har boet

Åbningstid: Tirsdag 9.00-12.00

i disse.

Der har i år 2000 været i alt 55

vore

Arkivet har

deltaget i Folk og Kultur, der blev afholdt
på Janderup Centralskole i den første uge i juli med en
udstilling af billeder af Nybrovejs gårde og huse samt
vor
samling af avisudklip, der vakte stor interesse.
Vi vil gerne igen takke vore donatorer og alle, der har
vist interesse for arkivet. Husk vi er sognets hukom¬
-

melse!

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 42 90
Leder: Svenning Olesen, Ølgårdsvej 6, Sig, 6800 Varde
Arkivets postadresse: Vesterbækvej 6, Sig, 6800 Varde
Året 2000

har været et rigtigt arbejdsår, hvor arkivet det
af tiden har haft to personer beskæftiget to for¬

middage om ugen. Dette har også bevirket, at vi er kom¬
met til bunds i en del ikke registrerede materialer, men
alligevel kan vi se, at der er arbejde i mange måneder
endnu.
Arkivet har

modtaget seks afleveringer i løbet af året

36

billeder, bl.a. nogle skole- og konfirmandbille¬
der. Af afleveringer skal især nævnes et såkaldt bryllupsminde fra 1878 en sang til et brudepar skrevet på en
samt

-

smukt dekoreret

papirsrulle. Sangen er blevet indram¬
hænger nu på væggen i et af sognearkivets loka¬
ler, så besøgende også kan få glæde af det.
Der arbejdes fortsat med at få fotograferet de huse og
gårde, vi mangler i arkivets hus- og gårdsamling, og vi er
så småt begyndt af skaffe pålysninger om ejerforhold til¬
bage i tiden.
Vi kontakter ofte ældre mennesker for at få hjælp til
at identificere
personer på gamle billeder. Mange bliver
meget interesseret i vort arbejde, og det har bl.a. med¬
ført, at flere er blevet opmærksomme på, at bevarings¬
værdige materialer bør afleveres, før det bliver en sag
for de efterladte, som jo ofte kasserer med hård hånd
og glemmer, at noget måske burde bevares for efterti¬
met

den.
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formiddage efter

Leder: Jens

Lindby. Tlf.: 97376287
Hjemmeside: www.vardebib.dk/arkiv/varde.htm
Email: lokalarkiv@vardebib.dk

afleveringer. Heriblandt
pressefotos fra Varde Ugeavis 1988-1999 samt
en
glaspladesamling (ca. 1.050 stk.) fra en lokal foto¬
graf 1916-1924. Endvidere har arkivet modtaget forar¬
bejderne til Dalsgaard-Hansens bog Varde skoler gen¬
nem 100 år
og en indbundet samling af løbesedler, der
ca.

8.000

1870-1871

er

udsendt af Ribe Amtstidende. Fra søstre¬

Brobergs Pensionat i Varde kom en del lejlighedssange 1941-1944, bl.a. forfattet af »Rimus«. Af anetavler
ne

Thorstrup Sognearkiv
Omsorgscentret Birgittegården, Falkevej, Sig,

meste

samt

aftale med lederen

bl.a. indkommet for Henrik Bertelsen Taulow (1655-

er

1717)

og Jens Bertelsen Taulow (1658-1726)
Thomas Villadsen har i ti år som arkivleder

ydet en
kæmpeindsats for arkivet, men har i de sidste par år øn¬
sket at stoppe. Som ny leder fra 1. januar 2001 er ansat
Jens Lindby, i øvrigt som den første lønnede på arkivet.
Tak til Thomas Villadsen for det store arbejde gennem
årene.

År 2000

var også året, hvor arkivet udgav bogen Var¬
Landsogn, Tinghøj og Søndermarken - træk fra
1900-tallet. Bogen er på 200 sider og beretter om en
stor del af den nyere historie i området. I bogen har lo¬
kale forfattere skrevet om foreninger, skoler samt nogle
af områdets ejendomme og personer. Bagerst i bogen
er interessante kort over
bæredygtige ejendomme hen¬
holdsvis 1950 og år 2000. Der var stor efterspørgsel på
bogen, der hurtigt blev udsolgt.
Arkivet har leveret billeder til diverse jubilæumsskrif¬
ter bl.a. Varde Apoteks 200 års jubilæum.

de

og

Vejen Kommune
Lokalhistorisk Arkiv for

Vejen Kommune

Østergade 2, 6600 Vejen. Tlf.: 75 36 35 99
Åbningstid: Tirsdag kl. 10-16 samt onsdag kl. 10-17
Leder: Linda Klitmøller
Lokalhistorisk Arkiv for

Vejen Kommune fik for et par
overdraget familien Lauridsens arkiv, som hav¬
de været opbevaret på gården Grønvang, der også dan¬
år siden
nede

rammen om

familiens liv i

ca.

150 år. Arkivet

er

meget omfattende og var ved modtagelsen uordnet og

uoverskueligt. Vi

er

omsider nået til vejs ende med

en

Beretninger

grovsortering af arkivet
samlet overblik

over

og har nu for første gang et
dets indhold. Udover familien

Lauridsens

privatarkiv, som er yderst omfattende og
generationer af slægten, rummer afleve¬
ringen også en lang række erhvervsarkiver fira Vejens
tidligste periode som stationsby. På grund af familien
Lauridsens helt centrale rolle i byens liv, på alle fronter
fra lokalpolitik til erhvervs- og kulturlivet, har beva¬
relsen af dette arkiv en uvurderlig lokalhistorisk betyd¬
ning.
Vi har besluttet at ordne og registrere erhvervsarkiverne først, startende med
byens ældste industrivirk¬
somhed Cikoriefabrikken Nørrejylland, mens privatar¬
kiverne kommer til at vente. Denne prioritering er sket
ud fra en vurdering af de enkelte arkivers lokalhistori¬
ske betydning. Mange huller i vor viden om Vejens hi¬
storie kan blive fyldt, når erhvervsarkiverne kan stilles til
rådighed for publikum.
Til gengæld har arkivet fra Grønvang givet vores arkiv
et pladsproblem på længere sigt. Det er umuligt at hu¬
se arkivet fra Grønvang i vores nuværende lokaler, og i
øjeblikket opbevares arkivet hos vores nabo Vejen
Kunstmuseum, men det er kun en akut løsning på pro¬
dækker

tre

blemet, ikke

en

permanent

Afleveringerne til arkivet var i år 2000 talmæssigt på
højde med tidligere år, men i modsætning til de for¬
gangne år var afleveringerne af mere begrænset om¬
fang. Også i år 2000 fandt mange besøgende vej til arki¬
vet. Vi nåede igen
op på 600 besøgende. Kontakten til
og samarbejdet med byens skoler er til vores glæde fort¬
sat og er blevet udbygget. Skoleklasser kommer på be¬
søg på arkivet, og arkivet aflægger besøg på besøg, lige¬
som elever i
lighed med tidligere år anvender arkivet i
forbindelse med

opgaveløsning og projektarbejde.

Ølgod Kommune

I det forløbne år

er

Områdecentret, Præstegårdsvej 5, 6823 Ansager. Tlf.:
75 29 62 29

Åbningstid: Tirsdag og onsdag kl. 14-16 samt efter afta¬
le med lederen
Leder: Ruth Schlein Jensen,
Tlf.: 75 29 71 56
Arkivets

postadresse: Kanalvej 4, 6823 Ansager
ansager-arkiv@e-boks.dk.
Hjemmeside: www.ala.subnet.dk
E-mail:

Efter mange års flittigt arbejde på arkivet er Poul Poul¬
sen holdt ved
udgangen af år 2000. I stedet har vi fået
en

ny

medarbejder, Lisbeth Jakobsen.

afleveringer,

brecht afleverede en video med optagelser fra festen i
Ansager i forbindelse med hans udgivelse af cd'en Ab¬
solut Ansager.
Der

er

til arkivet blevet indkøbt diverse edb-hardwa-

så der

nu indgår én bærbar samt tre stationære
computere kørende Win95/98 i et samlet netværk. Net¬
værket muliggør en næsten en hver form for kommuni¬
re,

kation imellem de fire maskiner. Den

ene

og samme

printer, scanner, internetforbindelse, database o.m.a.
kan på denne måde deles på et stort set ubegrænset an¬
tal computere.
Den 13. november havde arkivet

besøg af 22 FDF'ere
fem ledere. Sidst i november udgav arkivet en jule¬
bog, der først blev solgt ved Vennekredsens julemar¬
ked, senere i forbindelse med arkivets 20-års jubilæum,
der blev fejret søndag d. 3. december. Her havde vi be¬
søg af ca. 70 personer.
og

Skovlund Sognearkiv
Borgergade 24, Skovlund, 6823 Ansager
Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder: Max Kruse, Hoddeskowej 5, Skovlund, 6823 An¬
sager. Hf.: 75 29 21 55

2000 blev året, hvor vi
vovede

at

basere

os

på Skovlund Sognearkiv delvis
på den elektroniske datering og

gemmeteknik. Vi har opbygget en mandskabsmæssig
kunnen og viden på feltet som gør, at vi nu tør. Det be¬
gynder i det små med scanning af billedmateriale, og så
går vi videre med de andre arkivområder - men kugle¬
pennen er ikke afskaffet!
Der er stadig en pæn fremgang af de indleverede ar¬
kivalier. Arkivet har i årets løb haft besøg af flere af de
amtet.

Arkivet har materialemæs¬

deltaget i en emneuge på folkeskolen, vi
en byvandring og fortalt lokalhistorie på
byens efterskole, og vi har lavet udstilling i forbindelse
med en præsentationsweekend om landsbyudvikling,
og fysisk
har forestået

sigt

hvor

Kanalvej 4, 6823 Ansager.

der indkommet 15

heriblandt materiale fra Kvie Sø og om Ansager Skole.
Arkivet har også fået en slægtsbog, og Helge Engel¬

andre arkiver her fra
A nsager Lokalhistoriske Arkiv

fra amtets lokalhistoriske arkiver 2000

haft

et stort

billedmateriale

er

blevet til. Arkivet har

række

besøg og henvendelser omkring slægts¬
forskning og en arkivmedarbejder, med særlig interesse
og erfaring på området, har kunnet hjælpe de besø¬
gende samtidig med, at der oparbejdes en stor viden
om området til lokalt
brug.
Arkivet har eksisteret i 20 år, og har ikke tidligere
prøvet at skifte leder, men med udgangen af år 2000
har arkivet foretaget et lederskifte, idet Max Kruse har
en
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der
strategi for de kommende
års aktiviteter, hvor arkivets otte medarbejdere har på¬
taget sig opgaver alt efter interesse og temperament
overtaget det egentlige ansvar for arkivets drift, og
er

fasdagt en arbejdsplan

og

Tistrup-Hodde Lokalhistoriske Arkiv
Tistruplund Områdecenter, Søndergade 38, 6862 Tis¬
trup

Åbningstid: Efter aftale med lederen
Leder (midlertidig): B.O. Andersen, Søparken 20,6862
Tistrup. Tlf.: 75 29 97 82
Året 2000 blev et sorgens år for vores arkiv. Vor afhold¬
te leder Leif Østergård Therkildsen døde pludseligt
den 25. juni. Han havde ca. tre måneder tidligere haft
en kortere
sygdomsperiode, men en uge før hans død
blev han erklæret rask. Han havde været tilknyttet arki¬
vet ca. fem år og de sidste tre år som arkivleder. Han
havde interesse for arkivet og lagde et stort arbejde i
det.

Efter Leif Østergaard

Therkildsens død stod vi uden
ingen arvtager i arkivudvalget, så
tidligere arkivleder Børge O. Andersen, har lovet at
overtage opgaven, indtil vi finder en arvtager. Det ser
heldigvis ud til, at der er lys forude, da vi inden for den
senere tid har fået
tilknyttet et par interesserede med¬
arbejdere på arkivet, som vi håber vil fortsætte med ar¬
bejdet.
I sagens natur har arkivet kørt på lavt blus. Arkivet
har modtaget og behandlet de afleveringer, der har væ¬
ret, og vi har besvaret og ekspederet alle forespørgsler.
Arkivet deltog som sædvanlig i Tistruplunds julemar¬
ked, hvor vi havde »åbent hus« med en del fremlagt ar¬
kivmateriale, og hvor vi fremviste vore to sognefilm.
arkivleder. Vi havde

Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv
Kulturhuset, Vestergade 5-7, 6870 Ølgod.
Tlf.: 75 24 50 11, lok. 5.

Åbningstid: Tirsdag kl. 14.30-17.00
Leder: Nich. Riis, Bakkevej 17, 6870
Tlf.: 75 24 56 51
E-mail: post@oelgodmuseum.dk

Ølgod.

I mange sammenhænge siges det, at et år går så hurtigt,
at det kun føles som et kort øjeblik. Det gælder også for

år

på arkivet - og måske netop på et lokalhistorisk ar¬
som regel har de langsynede briller på, når
vi anskuer tiden, som vi har lagt bag os.
I åbningstiden hver tirsdag eftermiddag er der på
vort lokalhistoriske arkiv besøgende - nogle gange en
hel del og andre gange kun enkelte. Åbningstiden bru¬
et

kiv, hvor vi
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vi selvfølgelig først og fremmest til at hjælpe de be¬
søgende tilrette, men ellers også til at fa sat skik på,
hvad der måtte ligge af afleveringer samt at besvare tid¬
ligere henvendelser.
Som det vil være mange bekendt, drives arkivet som
en
afdeling af Ølgod Museum. I det daglige vil det sige,
at man på museumskontoret modtager de løbende
henvendelser til arkivet f.eks. i form af post og tele¬
fonopkald. Henvendelserne viderebringes til arkivmed¬
arbejderne, der tager sig af det videre fornødne, og vi
bestræber os på, at modtagelserne bliver løbende re¬
gistrerede. Arkivet har i det hele taget megen gavn og
glæde af samarbejdet med museet, et samarbejde, som
vi i allerhøjeste grad påskønner og værdsætter.
Fra Ølgod Museum modtager vi meddelelse om, når
der gives tilladelse til nedbrydning af bygninger for at
give plads til nybyggeri, gade- eller vejgennembrud el¬
ler af andre årsager. Egon Thomsen fra arkivet rykker
derefter ud for at foretage fotodokumentation.
Lørdag den 14. oktober deltog arkivet igen i år i Kulturdageforeningens marked med en plancheudstilling
af gadebilleder samt avisudklip. Desuden var nogle
gamle foreningsprotokoller samt en interessant altergangsbog fra Strellev Kirke lagt frem. Som trækplaster
var der
anbragt et aflangt stykke værktøj fra et auto¬
værksted med spørgsmålet »Hvad er det?«. Adskillige
skarpsindige fandt frem til det rigtige svar, og enkelte
havde endda brugt værktøjet i sin tid. Ligeledes stod dø¬
ger

ren

til selve arkivet åben

på vid gab for besøgende. Vi

finder det i hele taget

vigtigt at gøre noget aktivt for at
gøre arkivet mere kendt og synligt i lokalsamfundet. Ar¬
kivmedarbejderne fik mangen god snak med interesse¬
rede besøgende. Tid efter anden gør arkivet brug af
den lokale presse for at få nærmere oplysninger om bil¬
leder eller i øvrigt oplysninger om bestemte begivenhe¬
der eller genstande. I årets løb har vi f.eks. udbedt os
oplysning om flytbare kartoffelkogere, der i årene efter
Anden Verdenskrig kørte rundt fra gård til gård. Arki¬
vet har tidligere på lignende måde efterlyst oplysning
om Wienerbørns
ophold i Danmark. Her modtog vi ad¬
skillige tilbagemeldinger, hvilket vil udmønte sig i en ar¬
tikel i
Vi

museets

årskrift 2000.

foretager endnu manuel registrering af arkivalier¬
ne, idet vi af økonomiske årsager desværre måtte drop¬
pe registreringsprogrammet Arkibas, og vi ser frem til
at kunne tage et andet program i brug.
Arkivets tro medarbejder gennem 20 år, N. Kristian
Poulsen, har valgt at stoppe med arkivarbejdet, og tirs¬
dag d. 28. november 2000 var hans sidste vagt på arki¬
vet. Kristian Poulsens hjælpsomhed, viden og humør er
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Kulturdageforeningens marked den 14. oktober harfire afarkivmedarbejdeme - Nic. Riis, Jens MøllerJensen, IngerJørgensen
- besøg afEllen Riis, mens Ole Kvist Jensen interesseret studerer udstillingen. Foto: Ølgod-Strellev Lokalhistori¬

og Egon Thomsen
ske Arkiv.

legendarisk og vil blive savnet, men vi har tiltro til, at vi
fortsat jævnligt vil se Kristian på arkivet og gøre brug af
hans store erfaring. Kristian Poulsen er dog ikke holdt
op

for at sætte sig uvirksomt hen i et hjørne,

men

imod for

at han helt og fuldt kan koncentrere sig om at
færdig med sin egen slægtshistorie: Vid hvem du
Det er et værk af betydeligt omfang.

blive
er.

der¬
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Jørgensen, Bent, 212
Jørgensen, Grete, 313
Jørgensen, Gunnar, 212
Jørgensen, Peter, 211
Jørgensen, Thorvald, arkitekt, 79f, 91
Jørgensen, David, 206
Jørgensen, Peder Arne, 211
Jørgensen, Frederik, 267
Jørgensen, Thorvald, 79
Kahlen, Ludvig, 196ff
Kam Andersen, Jørgen, 266f
Karl Kristiansen, 390

Karlsgårde, 40f
Karstensen, Karsten Thomas, 212

Kempf, Johannes, kolonist, 201, 204,
214

Kerte, Børge, violinist, 277

Kikkenborg Dorthea, 228f
Kikkenborg, S. P., 228
Kinch, J. F., overlærer, 220, 226
Kirk, Kai, købmand, 41

Kjeldahl, Johan, 64
Kjelst, N. R, 268, 397f, 412,429f, 434
Kjærbøl, Johannes, folketingsmed¬
lem, 10

Klatterup, 233ff, 251, 255
Klejnsmed, Karsten, 218
Klinting, 395, 412
Knudsen, Chr. B., kaptajn, 295
Knudsen, Laurids, 475
Knudsen, J. L., 382

Knurborg, 195,198, 213
Koch, V. O., arkitekt, 82
Koch, Hal, professor, dr. theol., 30
Koch, Bodil, folketingsmedlem, 112f
Kolbæk, Hanne, 303

Kolding 12, 27,78,198, 200, 305
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Kongsholm, Jens, 369
Konservativ Ungdom, 27,30
Korffs, Knud, 126
Kragh, Erik, adelsmand, 77
Kraus, H. H„ 213
Krebs, A.C., 23
Kreishaus, Åbenrå, 315
Kristensen, Karl, 71
Kristensen, Niels Marinus, 212
Kristensen, Karl, 212
Kristensen, Thorkild, folketingsmed¬
lem, 437
Kristensen, Kristen Mathias, 211
Kristensen, Laust, 195
Kristensen, J., lærer, 19.
Kristensen, H. K., 442,444f, 448,417,
375

Kristensen, Niels, 212
Kristensen, Jeppe, 211
Kristensen, Laust, 195
Kristiansen, Kristen, 385
Kristiansen, Knud, 71
Kromann, N.M. 234
Kronborg Slot, 90*
Kruse, Th., folketingsmedlem, 431,
434,439
Kruse Pedersen, Johannes, 212
Kryger, Frede, trompetist, 277
Kusk, Niels Juhl, 22*
Kuun, Jens, 267
Kvong, 396f
Kærup, 402,413
København, 15,27,33f, 66,68ff, 70,
78ff, 87,91,128,133,219f, 247,271,
276,278,281,287f, 290,295,297,
306

Køhler, Edvard, bygmester i Bram¬
ming, 20
Kaae, Bue, lektor, 37ff, 43
Ladelund, 430,435
Ladewig-Petersen, E., 125
Laduries, Roy, 134
Lancia, violinist, 277
Lane, Frederic, 125
Langhoff, Therese, 78
Larsen, Knud Larsen, 422
Larsen, Hans, 422,424,426
Larsen, Hans Peder, 210f
Larsen, Mikkel, 211
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Larsen, Hans Thomas, 423,426
Larsen, Poul, ingeniør, 90f
Larsen, Hansine, 422
Lassen, Just, 477
Lassen, Georg, 247,250
Lauersen, Johannes, 385
Lauesen, Christen, 481

Laugesdatter, Anne Marie, 209
Laugesen, Reiner, værkfører, 231
Lauridsen, Jørgen, 212
Lauridsen, John T., 233
Lauridsen, Arne, 206,211
Lauridsen, Ane, 99
Lauridsen, Laust Jensen, 211
Lauridsen, Hans, 390
Lauridsen, Henry, skoleinspektør,
139

Lauridsen, Lambert, kirkeværge, 116
Lauridsen, Jens, 212,217
Lauridsen, Anne Margrethe, 388
Lauridsen, Johannes, 390
Lauritsen, Jens, 212
Lauritzen, Nis, 210
Laursen, Laurids, 463
Laursen, Hans, 206
Laursen, Henriette, 388
Laursen, Laurids M., 470
Laursen, Karl, 462,470
Laursen, Aage, 385
Lerche Nielsen, Michael, 441
Letbæk, 432f, 439
Iiisberg, Bering, inspektør, 91
Lind, Nathalie, 437,439

Lodborg, Søren Christian Nielsen,
212

Lorentzen, Mogens, 305
Lucas, Karen, 480f
Lunde Sogn, 266f, 402,415

Lundsgaard, Hans, 386
Lutz, Johan Adam, kolonist 214
Lutz, Michel, 201,204, 213f
Luz, Jose da, 296
Lydum, 77f, 91,101,391,396,403,
409,413f
Lyhne, 439
Lytzau, Frederik, Visselbjerg, 128
Læborg, 246,441,447,406
Løgstrup, Birgit, 125

Løkkegaard, Svend, skoleinspektør,
35 44

Lønne, 80,84,391,402,405,407f,
411,413
Madsdatter, Johanne Kirstine, 63
Madsen, Dorthea, 232
Madsen, Marius Peder la Cour, 212
Madsen, Egon, 23
Madsen, Christen Hansen, 211
Madsen, Peder, 210f
Madsen, Bennike Haakon, 134
Madsen, Niels Møller, 210f
Madsen, Hansen Laust, 205,211
Madsen, Niels, 211
Madsen, Hans, 71
Madsen, Jes, 211
Madsen, Viggo, 211
Madsen-Mygdahl, politiker, 434
Madsen, Søren, 211
Madsen, Carl, 256
Madsen, Mads Eskild, 211
Madsen, Mads, 211
Madsen, Poul, 211

Magdahl Nielsen, Johannes, arkitekt,
77,87ff, 92
Malt, 427,447,480
Manøe, Søren, 40
Marbæk, 28
Marienlyst, 91
Mathiasen, Anna, 28*
Mejlby, Jacob, 475
Mejlby, Dorthe, 475
Mejls, 368
Melbye, Svend, sognepræst, 107,109
Mellerup, Hildegard, 3,313
Mellerup, Hildegard, 3,313,
Meyer, Poul, 132f
Meyer, H., smøreksportør, 237
Michaelsen, P grosserer, 74f
Miegel, Agnes, llf
Mikkelsdatter, Marine, 475
Mikkelsen Viggo, 137

Missouri, 287ff 291*, 295
Mitehelle, John, skibsbygger, 294
Mogensen, Niels, 211
Mogensen, Ove, højesteretssagfører,
109

Mogensen, Peder, 475
Mogensen, Jens, 208f, 212
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Mogensen, C., hotelejer, 275
Molktenberg Neder, 206ff, 211
Molktenberg, 196,201,204ff
Moltke, Erik, 448
Moltke, Adam Gottlib, greve, 196,
198

Moore, Kelvin, 390
Moore, Ernst A, 383f, 386,388f,
Mortensen, Peder, 67,69f
Mortensen, P., sognefoged, 67f, 71
Mortensen, Rasmus, 196,199
Mouritz, John F. ,198
Mulvad, Søren, 215
Munck, Thomas, 125
Munk, Kaj, sognepræst, 28
Munk, Frederik, godsejer, 132
Murrel, 291* 295
Murtfeldt, Ludvig, 310*
Møller, Thorvald, 462,464,467,470
Møller Madsen, Niels, 210f
Møller, John M., sognepræst, 195
Møller, Niels, 43 lf, 439
Mølmark, professor, 82
Mørk, Reginal, 254
Maar, Axel, 91
Nakskov, 91, 75*
Neubauer, Adam, kolonist, 204
Nielsdatter, Ellen, 477f
Nielsen, N., Haragergård, 19
Nielsen, Mogens, 211
Nielsen, Jens Christian, 211
Nielsen, Lodborg, 212
Nielsen, Kristian, 211
Nielsen, Laurids, 211
Nielsen, Flemming, viceskoleinspek¬
tør, 231
Nielsen, Niels Maadsen, 212
Nielsen, Karl, 229
Nielsen, Mads, 211
Nielsen, Morten, 77
Nielsen, Jens Chr., 31
Nielsen, Mads Henrik, 63,70f
Nielsen, Søren, graver, 139
Nielsen, Boje, 211
Nielsen, Morten, 77
Nielsen, O., 406,413,418,448
Nielsen, Søren G., advokat 111
Nielsen, Poul, traktorfører, 58
Nielsen, Mads Hendrik, 281f

Nielsen, Niels Jensen, 212
Nielsen, Pouline, 211
Nielsen, Ane Kirstine, 461
Nielsen, Henning, 99,259
Nielsen, Rasmus, 24*
Nielsen, Laust, 210ff
Nielsen, Valdemar, 430
Nielsen, Karl, lærer, 229
Nielsen, Niels, 63,133f
Nielsen, Boje, 211
Nielsen, Jens, 211
Nielsen, Ulrik Adolf, 100*
Nielsen, Iver, 206f, 209,211
Nikolajsen, Kristian, 71
Nilsson, Sv. A., 125
Nissen, Hans, borgmester i Esbjerg,
278

Nissen, slagter, 235,245
Nissen, Anders, 206
Norbert, Elias, 126
Nordenskov, 385
Nors, Vagn, 277
Nyord, 363f, 381
Næsbjerg, 135
Næsbjerg, 382,481
Nørholm, 298,301,379,442,446
Nørre Horne, 298*
Nørre Nebel, 77,80,99,101,391,
393,402f, 406,412f, 415,431,433,
439,435f
Nørre Bork, 139
Nørre Løgum, 267
Nørremarken, Varde, 311
Obbekjær 110,112,475
Oden, Birgitta, 125
Oestreich, Gerhardt, tysk historiker,
126

Ohlrich, Anna Margrethe, 71
Oksby, 391,400,407,409,414
Oksbøl, 3,5,9f, 12f, 14,402,407,414,
432,449,453f, 457,460
Oksbøllejrens Teater 13*
Olafsen, Yngve, 277ff
Olesen, biskop i Ribe, 219*
Olesen, Laurids, 208
Olsen, Axel, formand for Dansk Arbejdsmandsforbund, 29
Olsen, Gunnar, 129
Olsen, Erling, folketingsmedlem, 459

Olsen, Kaj, bogtrykker, 25
Olufsen, Lars, 206,208,212

Opsneum, 230
Orten, 393,395,414
Outrup, 126*, 261,266f, 391f, 397,
400f, 409f, 414,416,419,421f, 432,
437

Pagh, grosserer, 275
Pallesen, Kristian, 212
Pallesen, Hans Jørgen, 212
Pallesen, Niels, 211
Pallesen, Henry, 212
Pallesen, Bent, 212
Palludan, købmand i Varde, 99f
Paveglio, Toni, 25,28*
Pedersdatter, Anna Chartrine, 481
Pedersdatter, Mette Marie, 477
Pedersen, Christen, 481
Pedersen, Iver, 477f
Pedersen, Peder, 377
Pedersen, Maren, 21 lf
Pedersen, Jens, 364
Pedersen, Jørgen, 232
Pedersen, Jes, billedhugger, 68
Pedersen, Jes Peder, 212
Pedersen, Niels P. 211
Pedersen, Anders, 208,212
Pedersen, Peder M., 211-212
Pedersen, Peder, 128,130,132
Pedersen, Ane Margrethe, 296
Pedersen, Kristian, 386
Pedersen, Svend Aage, 212
Pedersen, Karl Nicolai, 211
Pedersen, Peder, Sønderris, 128
Pedersen, Ane Marie, 99
Pedersen, Peder, 21 lf
Pedersen, Erik, 212
Pedersen, P. O., 301
Pedersen, Villads, 384
Pedersen, Hans Christian, 480
Pedersen, Jørgen Christian, 481
Pedersen, Tyge, 377
Pedersen, Olga, 419,471
Pedersen, Johannes, smed, 239
Petersen, Magnus, 442
Pinholt, Vilhelm, folketingsmedlem,
434f, 439
Plessens von C. S., 133
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Ploug, Marianne, museumsinspektør,
69

Plougborg Madsen, Hans, 212
Plougslund, 117,119f
Plougstrup, 281
Plougstrup Møllegaard, 69*
Pogwisch, Otto generalkrigskommissiær, 130
Ponta

Delgada, 290ff 296
Portoghese, Luigi, violinist, 276
Poulsen, Søren, 212
Poulsen, Olav, 93
Poulsen, Thomas, 212
Poulsen, Jens Peder, 212
Poulsen, Marianne, 213

Puggaard, Rudolf, 70
Paabøl, Frode, 22
Radikal

Ungdom, 30

Raft, Carsten, 27

Ragli, Eberhardt, 204
Ragling, Frantz, 213
Rahbæk, Rasmus, 384, 387
Raloff, Karl 9,15
Randbøl, 121, 203
Randløv, Marie, 75
Randløv, Ejnar, lærer i Guldager, 75
Rantzau, Godske, godsejer, 132
Rasmussen, Ove, højesteretssag¬
fører, llOf, 114f
Rasmussen, Laura Kirstine, 212
Rasmussen, Henning, folketingsmed¬
lem,, 438f
Rasmussen, Sten Ejler, arkitekt, 241
Rasmussen, Erik, 439
Rasmussen, Søren ,211
Rasmussen, Rasmus, 212
Rasmussen, Peter, 222
Rasmussen Jensen, Laurids, 211
Rasmussen, Jens, tømrermester, 274
Raub, Martin, 200, 203, 213
Ravn, Marius, rektor, 106
Ree, Knud, redaktør, 232
Reedtz, Margrethe, Øllufgård, 128

Rejsby, 423
Retsforbundets

470, 474f, 480, 482, 427, 429f, 435f,

Schackenborg, 128

439f

Schlaffer, Ulrich, kolonist, 205, 209,

Ribe Rådhus 218*
Ribe Statsseminarium, 31, 33
Ribe 257f, 266, 173*, 305, 31 lf, 313,
319f
Ribe Amts

Plejehjemsforenings Optagelseshjem,19

Riber Jensen, Finn, 105

Riber, Anne Marie, 419
Rich, Poul Sørensen, 264
Riis, C. F..landinspektør, folketings¬
medlem, 439
Ritzel, August, 449, 451, 453
Ritzel, Erna, 453
Ritzel, Eva, 450ff,
Ritzel, Anna, 450f, 453, 455f, 458
Rode, Ove, indenrigsminister, 89, 91
Roed, Mads, 475
Roesen, August, departementschef,
109,111

Rosengren, Peder, 283
Rosenkrans, Vibeke, Endrupholm,
128,132
Rosenørn, E. E., 429, 431, 439
Rosenørn, Ingeborg, 443
Rosenørn, justitsråd, 309
Roskilde 80f*

Rosseau,

Roger O. R., 384, 389f
Rostrup, L. A„ musikdirektør, 24*
Rostrup, L., musikdirektør, 273*
Rothkirch, Wentzel, godsejer, 132f
Rothkirch Kirsten, Endrupholm, 130
Rotkirch, Else, Krogsgård, 128
Rottarp, 401f, 414
Rovst, 133
Rowold, Karl, 9,15

Rudiensgaard, Preben, folketings¬
medlem, 439

21 lff

Schmidt, Jes, gårdejer i Mejls, 19
Schmidt, Ernst B., folketingsmed¬
lem, 438f
Schmidt, Palle, seminarierektor, 31,
35, 37, 41, 43
Schmidt, Ingrid, 117
Schmidt, F. L., 90
Schmidt, Christian Peder, 306
Schmidt, Robert, 29
Schmith, Poul, kammeradvokat, 115
Schmunsk, Johan H., kolonist, 213
Schou, E., 90

Schreiberg, Knud, cellist, 277
Schrøder, Ludvig, højskoleforstan¬
der, 19, 22
Schultz, Kaj, formand, 26*
Schulze, Walther, undervisningsin¬

spektør, 10
Schulze, Winfried, 126
Schulze, Walter, lærer, 3, 9f, 15,17f
Schweckheimer, M., kolonist, 204,
213

Schøtt, Eggert, bartender, 277
Seem, 477f
Sehested, F., godsejer, 302f
Sehested, Hannibal, rigsskatmester,
130

Sehested, F., godsejer, 302

Sequeira, Victorine, vicekonsul, 295
Simonsen, Jens, 475

Sivenborg, Mogens, 477
Skads, 397, 427
Skads Herred, 127f, 129* 130
Skeel, Albret, lensmand i Ribe, 134f
Skibelund, 475

Rørkjær, 32*. 35ff, 41, 43ff, 93ff

Skjern, 309
Skjoldbjerg, Øster, 195
Skjoldbjerg, 201ff
Skjoldbjerg Lille, 208
Skjoldbjerg Store, 203, 208, 211
Skjoldbjerg Kirke, 211

Rærup, 77, 402, 408, 414
Rødding Frimenighedskirke 86*
Rødding, 77, 85f, 382, 477f
Røde Emma, 248ff, 255

Sabean, David, 126

Skov, Egon, 39

Reusin, Anna Chatrine, 205, 213

Sachsen-Lauenburg, 197

Skrubbeltrang, Friedlev, forfatter,

Ribe

Sankt Catarinæ Kirke, Ribe, 226

Ungdom, 30

By 219, 226, 273,311

Ribe Stift 105,107,110,112

Ribe, 382, 386f, 391, 441f, 420, 448,
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Sauerbrey, Jacob, 204 213f
Schack, Joacim, godsejer, 128, 132

125

Skrumsager, Jørgen, 77, 85
Skøtt, Eggert, bartender, 278*
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Skårup, Ejnar, viceinspektør, 31,34
Slaugs Herred, 427
Slesvig-Holsten 22, 301
Slot Nielsen, Erik, 212

Sneum-Tjæreborg, 228ff, 232
Sneum, 128ff, 132, 228, 232

Snittrup, 402,415
Socialdemokratiske

Ungdom, 23
Sommer, 0., sognepræst, 196
Sonnenberg, 3,15ff
Sonnenbergkreds, Den danske, 18
Sonnenbergkredse International
Sonnenberg Association, 17*
Spangsbjerg Hospital, 47
Spatz, Vilhelm, kolonist, 204, 213f
Spatz, Vilhelm, 204, 213f
Spengel, Samuel, 213f
St. Andreas Berg, 17*
St. Miguel, 284, 289f
Starup, Vester, 138* 105,107f, 110*,
112,116

Starup Kirkegård, 108*
Stauning, Thorvald, statsminister 24,
29f, 434

Stauning, 481, 434
Steffensen, Christine, 262
Steincke, K. K., folketingsmedlem.
27

Stenbæk, Rasmussen, K., 434
Stendal Pedersen, Finn, 127

Stengel, skarpretter, 309-310
Stilbjerg, 309ff
Stilling, Søren, 58

Sygeplejerskole, Ribe Amt, 56, 326,
328, 332

Sygeplejeskolen, 45-56
Sædding, 232, 384, 393, 395, 415
Sæderup, Niels, landstingsmand, 35
Søderblom, N., ærkebiskop, 91
Søgren, Anna Marie, madame, 203f
Søgaard Jensen, Hans, 211
Sønder Omme, 19, 313

Sønderby, Kristian, 390
Søndergaard, Martin Lebek Peter¬
sen,

281, 296

Søndergaard, Kresten, sognefoged.
122

Sønderris, 232
Sørensen, Viggo, 212
Sørensen, Anders, 212
Sørensen, Ane Dorthea, 296
Sørensen, Jesper, gårdejer, 306
Sørensen, Jens, 65, 67, 71
Sørensen, Ejnar, gårdejer i Gørding,
75

Sørensen, S. P. L., 64
Sørensen, Søren, folketingsmand,
103

Sørensen, Arne, højskolelærer, 25
Sørensen, Søren, 71
Sørensen, Jens, 461
Sørensen, Sigrid, 424
Sørensen, Hans, 208f, 21 lf
Sørensen, Søren, 470, 429, 432-436,
439

Svenstrup, 112

Sørensen, Adolf Aage", 211
Sørensen, Carl, 211
Sørensen, Niels, 211
Sørensen, Rudolf P., 211
Sørensen, Christian ,213
Sørensen, Ejvind, 227
Sørensen, C. Th., arkitekt, 241
Sørensen, Søren, 261f
Sørensen, Jørgen Peder, 212
Sørensen, Hans Stinus, 212
Sørensen, Jens Eneberg, 212
Sørensen, Helma, 314
Tamms, Ditlev, 132

Svertkone, Marine, 475

Tappernøje, 29

Sydslesvig, 40, 73ff
Sygeplejerskehøjskole, 49, 54

Terkelsen, Jens Madsen, 228f, 230,
232, 277ff
Terkelsen, Sørinus, 232

Stobart, Christian, kolonist, 200ff.
214

Storck, H., professor, 69
Strange Petersen, Ellen, folketings¬

medlem, 113

Strygejernet, 242, 248*
Stub, Svend, violinist, 277

Stumpf, Melchior, 201, 213f

Støvring, Jette Bang, 295
Svendborg, 80, 82, 87, 299
Svendsen, Anders, 475

Terkildsen, Frede, 212
Terkildsen, Terkild, 379
Termansen, N. J., folketings- og

landstingsmedlem, 216*, 428
Termansen, Hans,

murer,

246

Terp, 401
Therkildsen, Hans Laurits, 211
Thisted, 76*, 223
Thomsen, Otto Emil, 212
Thomsen, Mads, 212
Thomsen, Mads Eskild, 212
Thomsen, Ernst, 212

Thorstrup, 382,443
Thygesen, Christian, 275
Thygesen, E. K., sognepræst i Sdr.
Omme, 19

Thøgersen Jacobsen, Elise, 77
Tinglev 76*
Tingvalla-skibene 285*
Tistrup, 298ff, 302, 429, 432, 439
Tjæreborg, 271
Tobiesen, C. L„ 432, 439
Torbøl, 402, 416
Torvet,

Esbjerg 24*

Trane, Mads Hansen, 443

Trappaud, D. V. 202
Truelsen, Bodil Marie, 68

Tyrstrup Sogn, 481
Tønder, 110,128,130, 477f, 481

Tønning 76*
Tørnæs, Ulla, folketingsmedlem, 439
Tørnæs, Laurids, amtsborgmester,
432, 437f

Udby, Kristian, 117
Uhre, J. Nielsen, folketingsmedlem.
429, 432,439

Urup, Henning, 437, 439
Urup, Thomas, 377
Utoft, Grindsted Sogn, 119,122
Vad, Ane, 259
Valsbøl, 74

Vamdrup, 306f
Vandborg, Jens A., folketingsmed¬
lem, 439
Vandel, Hans, købmand i Ribe, 217f
Vandel, 117, 122f
Vandel, Nicolai, 218
Varde Søndermark, 310
Varde Nørremark, 311*
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Varde

Sandegrave, 310*
Varming, 477
Vasegaard, Søren, 461,463,470
Vedel, Anders Sørensen, 68
Vejen, 66, 75,276,306f
Vejers, 405,416,435,439
Vejle 118,121,196,199f, 314,320
Vejrup, 478,480
Venstres Ungdom, 27,30
Verdenskrig, Første, 275
Verst, 296
Vester Horne Herred, 126*
Vester Vedsted, 47,54,68f
Vestergaard, Poul, 309
Vestergaard, Mads, 122
Vestergaard, Ankjær, 225*
Viborg 39,47,67,195,198,200,214,
296

Vig, Søren, 283

Øster Horne Herred, 299,301,303,
312

Østerberg, Eva, 125f
Østergaard, Knud Høgsbro, sogne¬
præst 108,110f, 115
Østergaard, Maren Jesdatter, 68
Østergaard, Hans C., 444,446f
Østergaard, Hans Henrik, 363
Øvre Molktenberg, 206
Aabenraa, 86,110,315
Ågård Sørensen, Gunnar, lærer, 95
Aal, 6,137,139,391,392,400,402f,
403,405,408f, 412,414,417
Aal Kirke, 4*
Aalling, Ivar, 64
Århus 30,35,49,54,87,107,116
Aasted, 417
Aastrup, 105,153,363, 384,420,

Zions

Kirke, Esbjerg 88* 89*
Ægir, Hjuldamper, 75*
Øhlenschlæger, J. B. C., arkitekt, 30
Øhlenslæger, Hans, 212
Ølgod, 44,300ff, 433
Ølluigård, 128f, 132
Ørsted Menighedsråd, 109,111
Ørsted, 107ff, 111,114f
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297 - 304
ge

(Jydepotter) 419 - 426 (Klo¬
folk)

Foreningshistorie
73 76 (Sydslesvigske børn)
-

Hedeopdyrkning
195 214 (Kartoffeltyskere)
-

Historisk

Forskning
(Skads Herred) 391 - 418
(Stednavneforskning) 441 - 448
(Runologi)

125 -136

Institutionshistorie

Emneregister

19 - 22

(Bramming) 45 -56 (Esbjerg)

259-268

Arkæologi
57 62 Gernaldergrave, Mejls)
-

141 -152
77 - 92 Qohs.

(Lunde)

Lokalarkiver i Ribe Amt

Arkitektur

(1999) 321 - 330 (2000)

(2001)

Magdahl Nielsen)
Personalhistorie

Begravelsesskikke
63 72 (Gravsten) 105 -116 (Flytning
af flygtningegrave) 137 -140 (Sørgebræt) 215 - 226 (ligbærerlaug)
-

77- 92 Qohs Magdahl Nielsen) 99 104 (Bennedsen, Lunde) 117 -124

(Daniel Danielsen) 227 - 232 Gens
Madsen Terkelsen) 281 - 296 Gust
Knudsen Justesen) 363 - 382 Knud

Høgsbro Østergaard) 419 - 426
(Store Hans)

Besættelsestiden
313

320

Gul under Anden Verdens¬
krig) 383 - 390 (Nordenskov)
-

212

Wuchters, Abraham, 133*
Wöhlers, Ingverd Jensen, 306
Yderik, 379f
Zahnwalt, Jacob, 213f

Folkekultur

Åtte, 29

Villa Zoar 83*

Villadsen, Jørgen, 475
Villemoes, C., redaktør i Ribe, 74
Viller, Herluf, 386f
Vilslev, 69,227,231f
Vind, Anne, Sneumgård,130
Vinther, Laue Larsen, 212
Vitmann, Hans Georg, 213
Vittarp, 391,401f, 407,416
Vorbasse, 195,199,203,207,213
Vrøgum, 396,417
Walckendorff, Henning, 134
Wardho, 475
Webern, Anna Margrethe, 205,213
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