Fra havnespil til Esbjergspil
Indtil 31. august
Har du ikke fået set udstillingen om Esbjergspillenes 30-årige historie, haster det, for med udgangen af august
tages udstillingen ned. Så ønsker du at mindes nogle af de mange farverige og minderige egnsspil, Esbjergspillene har skabt, skal du gøre det i løbet af august.
Der er gratis adgang.
100-års pressehistorie
Fra 18. september 2017
Esbjerg Journalistklubs 100-års jubilæum markeres på en række måder, bl.a. med en udstilling om 100-års
pressehistorie og -fotografi i Esbjerg.
Der er gratis adgang.
Fra alle jer til os 2017
Traditionen tro åbner Esbjerg Byhistoriske Arkiv den årlige udstilling med udpluk fra årets indleveringer i forbindelse med den såkaldte »nytårskur«, der i 2017 finder sted torsdag, den 28. december kl. 14.00.
Der er gratis adgang.

FORMIDDAGSAKTIVITETER

SESF

Kom godt i gang med slægtsforskning – og kom videre
Torsdag, den 21. september kl. 19.30-21.30
Sted: Samlingsalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Aftenens foredrag er rettet mod nybegyndere eller mindre øvede slægtsforskere. Formålet er at præsentere en
række gode hjemmesider/databaser, som gør det nemt at komme i gang og finde de helt grundlæggende oplysninger, man skal bruge til slægtsforskning. Fordelen ved de indtastede oplysninger er bl.a., at man kan søge i
dem, og at man ikke skal kæmpe med »de mærkelige håndskriftsformer«, der var almindelige før formskriftens
fremkomst.
Pris: 50 kr. for medlemmer af Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening (SESF) og 100 kr. for ikke-medlemmer (medlemskab til 50 kr. kan tegnes). Entreen betales ved indgangen.

SESF

Da De Vestindiske Øer var danske
Torsdag, den 16. november kl. 19.30
Sted: Samlingsalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved Poul Olsen, chefkonsulent i Rigsarkivet, medlem af hovedredaktionen af værket Danmark og kolonierne
samt redaktør af/bidragsyder til bindet om De Vestindiske Øer.

I aftenens foredrag fortæller Poul Olsen om Danmark som kolonimagt, men vil især fokusere på Vestindien – St.
Croix, St. Thomas og St. Jan – der var i dansk-norsk besiddelse fra henholdsvis 1672, 1718 og 1733, indtil de
tre øer efter flere tilløb blev solgt til USA den 31. marts 1917. Øerne udviklede sig vidt forskelligt, men havde
slaveriet til fælles. Slaveriet blev ophævet i 1848, men øernes sorte befolkning forblev dybt forarmet. Samtidig
mistede Dansk Vestindien sin økonomiske betydning for Danmark.
Pris: 50 kr. for medlemmer af Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening (SESF) og 100 kr. for ikke-medlemmer (medlemskab til 50 kr. kan tegnes).

Mit Esbjerg
Torsdag kl. 9.30 - ca. 12.00 den 28. september, den 5. 12. og 26.
oktober samt den 2. og 9. november (dvs. minus skolernes efterårsferie).
Mødested: Samlingsalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade
47, 6700 Esbjerg
Gudrun Arnborg har som leder af fortællerækken Mit Esbjerg fundet en række personer, der vil fortælle om deres liv og tilknytning
til Esbjerg. Sæsonens fortællere er: Henning Hyllested, Johan
Lind, Charlotte Kaarsberg, Dorthe Lodberg & Karen Christiansen,
Poul Madsen og Michael Cain. Hver sammenkomst i det meget
spændende program indledes med rundstykker, kaffe/te og en
sang.
Detaljeret program for kurset fås i Esbjerg Byhistoriske Arkiv fra
begyndelsen af august.
Pris: 500 kr. pr. person. Billetter kan købes fra tirsdag, den 8. august kl. 10.00. Hver deltager kan maks. købe fire billetter.

FYRAFTENSFOREDRAG
Det koster 50 kr. pr. person af deltage i et fyraftensforedrag, og entreen betales ved indgangen.

SESF

KURSER
Gotisk skrift og administrationshistorie (begyndere og letøvede)
Mandage kl. 16.30-18.00 på følgende datoer: Den 2., 9., 23. og 30. oktober (dvs. minus skolernes efterårsferie),
6., 13., 20. og 27. november samt den 4. december
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg
Ved bibliotekar Birgit Juul Kristensen, SDU
Slægtsforskere eller lokalhistorikere, som ønsker at bruge de håndskrevne kilder, må kunne læse gotisk håndskrift, som var gængs indtil ca. 1875, og som er helt anderledes end den trykte gotiske skrift.
Kurset retter sig til nybegyndere og let øvede, der har snuset til kirkebøger og folketællinger. Der vil blive læst
eksempler fra disse kilder, ligesom lettere eksempler fra skifteprotokoller og andre retsdokumenter vil blive inddraget. Undervejs vil der blive orienteret om, hvordan man finder frem til kilderne og bruger dem samt hvilke
muligheder, Internettet giver for at få det maksimale udbytte af materialet.
Kurset er arrangeret i samarbejde mellem Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening, Esbjerg Byhistoriske
Arkiv og Sydvestjysk Folkeuniversitet.

SESF

Tilmelding ved henvendelse til Sydvestjysk Folkeuniversitet, Syddansk Universitet Esbjerg, Niels Bohrs Vej 9,
6700 Esbjerg. Tlf.: 6550 4103. Man kan også tilmelde sig på fu@fue.sdu.dk.
Pris: 400 kr. - Indbetaling til Sydvestjysk Folkeuniversitet inden kursusstart.
Gotisk skrift og administrationshistorie (fortsættere)
Mandage kl. 16.30-18.00 på følgende datoer: Den 2., 9., 23. og 30. oktober (dvs. minus skolernes efterårsferie),
6., 13., og 20. november samt den 4. december (d. 27. november udgår af tekniske grunde)
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg
Ved arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Vil man videre med sin slægts- og lokalhistorie end blot høste fra kirkebøger og folketællinger, skal man finde
oplysninger i nogle af de mange andre kilder, der er findes, bl.a. på Internettet. Vidste du f.eks., at man skal
tjekke alimentationssager i forbindelse med børn født uden for ægteskab – eller hvordan man finder frem til
denne kilde? Dette kursus er rettet mod slægtsforskere og/eller lokalhistorikere, der har taget eller er på vej til
at tage »det store spring« over til disse, mere fortællende kilder. Foruden at læse og gennemgå en række udvalgte dokumenter fortælles der om de arkiver, teksterne er hentet fra. Desuden læses tekster, som deltagerne
selv bøvler med.

»Nede å’ æ’ havn« – esbjergenserne og havnen
Søndag, den 5. november kl. 14.00-16.00
Sted: Samlingsalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef, cand. mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen

Da de store årgange var små – Esbjerg i 1950’erne
Tirsdag, den 3. oktober 2017 kl. 16.30-18.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen
For rigtig mange er »gamle dage« lig med 1950’erne,
selv om de, der er født i og har oplevet perioden måske
ikke helt oplever det sådan. Men rigtigt er det, at ganske meget var anderledes dengang. 1950’erne var årtiet, hvor det brød mellem »det gamle og det nye
Danmark«.
Udviklingen gik ganske vist meget langsomt trods
Marshall-hjælpen fra USA, men i slutningen af perioden
var grunden dog lagt til det moderne bysamfund i Esbjerg, vi ser i dag.
Når man ser fotos fra dengang, hører om hvordan man
arbejde, boede, levede og tilbragte fritiden står det
klart, hvorfor Poul Hammerich i sin Danmarks-krønike
kaldte Danmark i tiden indtil 1970 for »Gamle Danmark«.
Foredraget er ledsaget af billeder.
Esbjerg – Fra ladeplads til energimetropol
Tirsdag, den 31. oktober 2017 kl. 16.30-18.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen
Kom man til Esbjerg i begyndelsen af 1867, var der
næsten ingen bebyggelse eller mennesker at finde
mellem lyngtotterne, for der lå kun to gårde og tre huse og boede 23 mennesker. Det blev ændret året efter, hvor
Rigsdagen i april måned vedtog at anlægge en statshavn ved Esbjerg og koble den sammen med den kommende jernbane fra Lunderskov til Varde.
Det førte en udvikling med sig, som ingen havde planlagt eller kunne forudse. En by havde man f.eks. ikke tænkt
på, men efter kun 30 år var Esbjerg vokset fra ingenting til købstad med over 13.000 indbyggere. Og udviklingen
fortsatte og fortsatte, afstemt efter tidens konjunktur i ind- og udland. I dag er Esbjerg Danmarks energimetropol, og kunne man invitere nogle af de oprindelige 23 indbyggere tilbage for at se, hvad det hele havde udviklet
sig til, ville de nok have svært ved at tro deres egne øjne.
Foredraget er ledsaget af billeder.

Sensommertur til brunkulslejerne i Søby, Gjellerup Kirke og Sunds Sø
Søndag, den 10. september kl. 08.30-ca. 17.00
Turen afgår fra Museumspladsen
Tilbagemeldingerne fra sidste års sensommertur var så positive, at SESFs bestyrelse har besluttet sig for at forsætte ad den vej.
Derfor arrangeres der en tur til brunkulslejerne i Søby, hvor to guider vil vise os rundt. Det bliver også i Søby, der
holdes frokostpause med sandwiches (inkluderet). Fra Søby fortsætter vi til Gjellerup Kirke, der er en af Danmarks ældst daterede landsbykirke, hvor en rundvisning venter. Turen slutter af med kaffebord på Restaurant
Søgården ved Sunds Sø.
Detaljeret program for turen fås i Esbjerg Byhistoriske Arkiv fra begyndelsen af august 2017.
Pris: 350 kr. for medlemmer af SESF. For ikke-medlemmer er prisen 400 kr. – medlemskab kan tegnes. Billetter
kan købes fra tirsdag, den 8. august kl. 10.00 i Esbjerg Byhistoriske Arkiv eller i arkivets webshop. Hver person
kan maks. købe fire billetter.

Interesserer du dig for i lokalhistorie, eller er du i gang med at finde din families rødder, er værksted for slægtsforskere og lokalhistorikere lige kurset for dig. Mandag aftener fra begyndelsen af oktober til begyndelsen af december, dog med undtagelse af skolernes efterårsferie, mødes aktive lokalhistorikere og slægtsforskere på
arkivets læsesal. De arbejder med individuelle emner, men holder løbende hinanden underrettet om, hvad der
arbejdes med, og hvordan det går.
Kurset er arrangeret i samarbejde mellem Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening, Esbjerg Byhistoriske
Arkiv og Sydvestjysk Folkeuniversitet.
Tilmelding ved henvendelse til Sydvestjysk Folkeuniversitet, Syddansk Universitet Esbjerg, Niels Bohrs Vej 9,
6700 Esbjerg. Tlf.: 6550 4103. Man kan også tilmelde sig på fu@fue.sdu.dk.
Pris: 750 kr. - Indbetaling til Sydvestjysk Folkeuniversitet inden kursusstart.

AFTENFOREDRAG

Med kursusleder Gudrun Arnborg i spidsen skal deltagerne på opdagelse i Esbjerg Kommune. Besøgsmålene i
efterårssæsonen er Vester Vedsted Vingård, Myrthuegård, Bramming/Bramming Egnsmuseum, Bio-city Esbjerg,
Kystsanatoriet i Hjerting og Svømmestadion Danmark. Til hvert besøg varmes der op med rundstykker og
kaffe/te i Samlingssalen i Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Detaljeret program for kurset fås i Esbjerg Byhistoriske Arkiv fra begyndelsen af august.
Pris: 475 kr. pr. person. Billetter kan købes fra tirsdag, den 8. august kl. 10.00. Hver deltager kan maks. købe fire
billetter.

Det koster 50 kr. pr. person af deltage i en søndagsmatiné, og entreen betales ved indgangen.

Værksted for slægtsforskere og lokalhistorikere
Mandage kl. 19.00-21.30 på følgende datoer: Den 2., 9., 23. og 30. oktober (dvs. minus skolernes efterårsferie),
6., 13., 20. og 27. november samt den 4. december
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg
Ved arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Luther og Danmark i 500 år
Tirsdage kl. 19.00-21.30 på følgende datoer i ulige uger: Den 10. og 24. oktober, den 7. og 21. november samt
den 5. december
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen
2017 er udpeget til at være det store jubelår for reformationen, idet 1517 var året, hvor Luther slog sine teser op
på kirkedøren i Wittenberg. Det satte en udvikling i gang også i Danmark, som endte med den nationale reformation i 1536. Siden er Luther og hans teser blevet brugt og misbrugt, som det nu har passet bedst. Det er
denne praktiske anvendelse af Luthers teser i Danmark, der er emnet for efterårets kursus, der bygger på læsning af fælles grundbog, som fremskaffes som semesterlån til kursister, der ikke har købt den.
Tilmelding ved henvendelse til Sydvestjysk Folkeuniversitet, Syddansk Universitet Esbjerg, Niels Bohrs Vej 9,
6700 Esbjerg. Tlf.: 6550 4103. Man kan også tilmelde sig på fu@fue.sdu.dk.
Pris: 400 kr. - Indbetaling til Sydvestjysk Folkeuniversitet inden kursusstart.

På opdagelse i din kommune Esbjerg
Tirsdag kl. 9.00 - ca. 12.00 den 26. september, den 3., 10., 24. og 31. oktober samt den 7. november (dvs.
minus skolernes efterårsferie).
Mødested: Samlingsalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg

SØNDAGSMATINEER

ANDRE ARRANGEMENTER
Reformationsarrangement på Myrthue
Torsdag, den 10. august kl. 16.00
Sted: Myrthuegård, Myrthuevej 39, 6710 Esbjerg V
I anledning af reformationsjubilæet inviterer Esbjerg Kommune til reformationsarrangement på Myrthuegård,
som er valgt, fordi biskop Elof Westergaard vil fokusere på Luthers natursyn og dets betydning for udviklingen af
det danske samfund. I forbindelse med arrangementet bydes der på naturvandringer, friluftsgudstjeneste ved biskop Elof Westergaard og korsang ved Vor Frelsers Kirkes Kor, fælles picnic (medbring din egen mad), hyggeligt
samvær og mulighed for at købe – og smage - Ribe Bryghus’s Reformationsøl!
Tidsplanen ser således ud:
• Naturvandringer (ca. 3 km): Kl. 16.00 og 19.00
• Gudstjenete: Kl. 17.00-18.00
• Picnic (man skal selv medbringe sin mad): Kl. 18.00
Der er ikke forhåndstilmelding.

Esbjerg Havn blev hurtigt nybyggersamfundets største og vigtigste arbejdsplads, som esbjergenserne hurtigt opfattede som »deres«. I mange, mange år fulgte man tæt med i, hvad der skete på havnen – anderledes kunne
det næppe være, når det var så mange menneskers daglige arbejdsplads. Det var også børnenes legeplads og
indtil 1957 stedet, hvor mange skolebørn lærte at svømme. De kendte også Englandsbådene af navn og hørte
måske til dem, der som voksne fandt deres beskæftigelse på dem. Det er eksempler på denne symbiose mellem
havn og befolkning, foredraget handler om. Det er ledsaget af billeder.
Jul i Esbjerg
Søndag, den 26. november kl. 14.00-16.00
Sted: Samlingsalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef, cand. mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen
»Rør blot ikke ved min gamle jul«, står der i Sikken voldsom trængsel og alarm. Der er dog blevet rørt ganske
meget ved vores gamle jul, for skikke forandrer sig – også juleskikkene – selv om vi bilder os det modsatte ind.
Vores viden om julen i Esbjerg udbygges løbende, og det er bl.a. noget af denne nye viden, der præsenteres i eftermiddagens foredrag, der er ledsaget af billeder.

BILLEDAFTENER
Billed X-tra aftener
Søndag, den 13. august kl. 19.00-19.45 og 20.00-20.45
Sted: DR’s telt ved containerudstillingen på Esbjerg Havn
I forbindelse med Esbjerg Festuge er der mulighed for at se og høre historiske klip fra Esbjerg i DR’s telt. Louise
Broch fra Danmarks Radios arkiv vil give en kort indledning til de mere end 300 Esbjerg-indslag, og derefter vil
der være to forskellige Billed X-tra-aftener. Som ved arkivets billedaftener vil der blive vist fotografier, vi ikke ved
ret meget om, og som deltagerne skal hjælpe med at placere tidsmæssigt, geografisk m.m. Der er gratis adgang
til de to arrangementer, der er forskellige i indhold.

Slægtsforskningscafeer
Torsdag den 28. september, 26. oktober og 30. november 2017 kl. 16.30-18.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg

SESF

UDSTILLINGER

Der er tale om et fortsætterkursus, men nye deltagere er velkomne, hvis de er indstillet på at gøre en ekstra indsats.
Kurset er arrangeret i samarbejde mellem Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening, Esbjerg Byhistoriske
Arkiv og Sydvestjysk Folkeuniversitet.
Tilmelding ved henvendelse til Sydvestjysk Folkeuniversitet, Syddansk Universitet Esbjerg, Niels Bohrs Vej 9,
6700 Esbjerg. Tlf.: 6550 4103. Man kan også tilmelde sig på fu@fue.sdu.dk.
Pris: 400 kr. - Indbetaling til Sydvestjysk Folkeuniversitet inden kursusstart.

SESF

ESBJERG BYHSTORISKE ARKIV

Disse eftermiddage er viet til medlemmer af SESF. Flere har udtrykt interesse for at kunne mødes uden fast
dagsorden eller emne. Man kan spørge og/eller give gode råd videre. Repræsentanter fra SESFs bestyrelse vil
være til stede.
Der er ingen forhåndstilmelding eller servering. Det er gratis for medlemmer af SESF at deltage. Andre kan
tegne medlemskab til 50 kr. og derefter deltage gratis.
Juleafslutning
Torsdag, den 14. december kl. 19.30
Sted: Esbjerg Conference Hotel, Stormgade 200, 6700 Esbjerg
Som sædvanlig afholder SESF en juleafslutning, hvor året rundes af, og der lægges op til den forestående højtid
– og den nye sæson. Der er altid stor interesse for disse arrangementer, så for at få plads til alle og give god
mulighed for at se og høre, afholdes juleafslutningen igen på Esbjerg Conference Hotel. Vi skal synge julesange,
se billeder fra årets gang. Derudover kommer Harry Olander, forhenværende ingeniør ved Esbjerg Kommune, og
fortæller om den julekalender, han har lavet til sine børnebørn, hvori han tager udgangspunkt i sin egen barndoms jul på Fanø.
Pris: Det koster 75 kr. for medlemmer at deltage. For ikke-medlemmer er prisen 125 kr. Billetsalget begynder
tirsdag, den 8. august kl. 10.00. Hver person kan maks. købe fire billetter.
»Nytårskur«
Torsdag, den 28. december kl. 14.00
Sted: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Traditionen tro indbydes venner af huset og forretningsforbindelser til en »nytårskur«, hvor der gøres status over
det forgangne år og fortælles lidt om det, der vil ske i det nye år, man snart træder ind i. Samtidig bydes der på
forfriskninger og lidt mundgodt. Ved samme lejlighed åbner en mindre udstilling med titlen Fra alle jer til os
2017, der viser nogle af årets indleveringer til arkivet.

ANDRE BILLEDAFTENER
Der er stadig stor interesse for arkivets billedaftener, så vi fortsætter med fortrinsvis fotograf Paul Bølling-negativer, hvor vi er nået til årene 1963-1964 – der er desværre lidt koks i dateringerne. Der er stadig personer, der
skal genkendes, huse og virksomheder vi skal have sat adresser på, ligesom dans, gymnastik og skolegang er
blandt de andre forventelige emner.
Entre: 30 kr. pr. person. Der udbydes 70 billetter, og billetsalget begynder tirsdag, den 8. august kl. 10.00. Hver
person kan maks. købe fire billetter.
Billedaften 59
Onsdag, den 11. oktober kl. 19.30
Billedaften 60
Onsdag, den 1. november kl. 19.30

TURE

RIBE BYHISTORISKE ARKIV
Ribes administrative geografi fra reformationen til 2007
Onsdag, den 4. oktober kl. 19.30
Sted: Fællessalen, seminarieHuset, 6760 Ribe
I dag kan ethvert sted beskrives præcist med GPS-koordinater, men engang var en postadresse afhængig af
sogn eller købstad, og en brandpolice blev knyttet til en adresse ved hjælp af ejerens navn og hvilken »fjerding«,
huset var beliggende i. Arkivar Karen Jermiin Nielsen, Ribe Byhistoriske Arkiv, fortæller om Ribes administrative
geografi fra reformationen til kommunalreformen 2007. Foredraget, der er arrangeret i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet, henvender sig til såvel slægtsforskere som lokalhistorisk interesserede.
Pris: 50 kr. Billetter købes ved henvendelse til Ribe Byhistoriske Arkiv. Billetsalg er begyndt og slutter 28. september.

Havnerundfart plus tur til sælbanken
Mandag, den 21. august kl. 10.00-13.00
Sted: Afgang fra Fanøfærgeriet
Sammen med Esbjerg Havn og Træfpunkt Sædding har Esbjerg Byhistoriske Arkiv arrangeret en havnerundtfart
med M/f Sønderho rundt i Esbjerg Havn, og på et tidspunkt vil der også blive en afstikker til Ho Bugt og sælbanken i Grådyb. Undervejs vil havneassistent Kurt Mathiesen fra Esbjerg Havn fortælle om skibene og de aktiviteter, vi passerer, og arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen vil fortælle om havnens historie. Sidste stop før
afslutningen er et anløb til Nordby, hvor man ved at købe en frokostbillet kan indtage sin frokost på Fanø Krogaard
Selve sejlturen koster 75. kr., og der kan tilkøbes en frokostbillet til Fanø Krogaard til 130 kr. ekstra.
Billetsalget begynder tirsdag, den 8. august kl. 10.00. Hver person kan maks. købe fire billetter.

Billed-matiné
Søndag, den 12. november kl. 14.00-16.00.
Sted: Fællessalen, seminarieHuset, 6760 Ribe
Ribe Byhistoriske Arkiv viser kendte og ukendte motiver fra gemmerne, som forhåbentlig kalder erindringer frem
hos deltagerne. Måske genkender en deltager faster Oda, måske fremkommer der en ny detalje om en velkendt
bygning. Undervejs styrker vi os med kaffe og kage, så vi rigtigt kan få oplysningerne på gled. Kom og vær med
til en hyggelig eftermiddag, hvor deltagerne hjælper arkivet.
Pris: 25 kr. til kaffe og kage. Billetter sælges fra Ribe Byhistoriske Arkiv i åbningstiden i perioden 3. oktober-7.
november.
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Esbjerg Byhistoriske Arkiv
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Esbjerg i juli 2017
Jørgen Dieckmann Rasmussen
arkivchef

PRAKTISKE OPLYSNINGER

kl. 10.00 Særudstillingen Fra havnespil til Esbjergspil
(lukker 31. august)

8. (tirsdag)

kl. 10.00 Billetsalget til aktiviteter i resten af 2017 begynder

SESF

1. (tirsdag)

10. (torsdag) kl. 16.00 Reformationsarrangement på Myrthuegaard
13. (søndag)

kl. 19.30 Billed X-tra-aften 1 på havnen

13. (søndag)

kl. 20.30 Billed X-tra-aften 2 på havnen

21. (mandag) kl. 10.00 Specialarrangeret havnerundfart

10. (søndag)

kl. 08,30 Sensommerudflugt tilBrunkulslejerne i Søby,
Gjellerup Kirke og Sunds Sø

SESF

September

18. (mandag) kl. 10.00 Udstillingen 100 års pressehistorie åbner

SESF

21. (torsdag) kl. 19.30 Kom godt i gang med slægtsforskning – og kom videre.
26. (tirsdag)

kl. 09.00 Kursusrækken På opdagelse i Esbjerg Kommune begynder

28. (torsdag) kl. 09.30 Fortællerækken Mit Esbjerg begynder
28. (torsdag) kl. 16.30 Slægtsforskningscafeerne begynder

Oktober
2. (mandag)

kl. 16.30 Kursusstart: Gotisk skrift for begyndere

2. (mandag)

kl. 16.30 Kursusstart: Gotisk skrift for fortsættere

2. (mandag)

kl. 19.00 Værksted for slægtsforskere og lokalhistorikere

3. (tirsdag)

kl. 14.00 Billetsalg til Billedmatineen begynder

RIBE

3. (tirsdag)

kl. 16.30 Da de store årgange var små

4. (onsdag)

kl. 19.30 Ribes administrative geografi fra reformationen
til 2007

10. (tirsdag)

kl. 19.00 Luther og Danmark.

11. (onsdag)

kl. 19.30 Billedaften 59

31. (tirsdag)

kl. 16.30 Esbjerg – fra ladeplads til energimetropol

RIBE

Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Torvegade 47 – postadresse: Torvegade 74
6700 Esbjerg - Tlf.: 7616 3900
www.eba.esbjergkommune.dk
e-mail: byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk
Webshop: http://webshop-arkiv.esbjergkommune.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 10.00-16.00, torsdag kl. 10.00-17.00 og fredag kl. 10.00-13.30.
Der er gratis adgang.
Foredrag, rundvisninger m.m.
Foreninger, grupper m.m. har også mulighed for at besøge arkivet uden for almindelig
åbningstid, dog kun efter aftale og mod betaling. Det koster 387,50 kr. (inkl. moms) i
timen, og der beregnes for minimum tre timer.
Samme regel for betaling gælder, hvis arkivet skal medvirke i arrangementer om aftenen eller i weekends.
I weekenden (lørdag og søndag) opkræves der endvidere et weekendtillæg på 50%.

November
01. (onsdag)

kl. 19,30 Billedaften 60

05. (søndag)

kl. 14.00 »Nede å’ æ’ havn« - esbjergenserne og havnen

12. (søndag)

kl. 14.00 Billed-matiné

16. (torsdag) kl. 19.30 Da De Vestindiske Øer var danske.
26. (søndag)

kl. 14.00 Jul i Esbjerg

Lokale postkort og lokale julekort
Selv om postvæsenet gør det sværere og dyrere at sende gammeldags
postkort og julekort, efterspørges varen dog stadig. Esbjerg Byhistoriske Arkiv har
endnu et restoplag af postkort og julekort til salg.

December

Åbne kort koster 5 kr. stykket. Dobbelte kort koster 8 kr. (inkl. kuvert). Kom og
se det store udvalg på arkivets læsesal og spørg efter eventuelle juletilbud.

28. (torsdag) kl. 14.00 »Nytårskur« og åbning af udstillingen Fra alle jer til os
2017

Specialpris
Ribe Bys historie. Bd. 1-3. Særtilbud: Kun 498 kr.

Ret til ændringer forbeholdes.

Esbjerg-kalenderen 2018
Esbjerg kalenderen 2018, der bringer »gamle nyheder« fra 1918, 1943,
1968 og 1993, udkommer i midten af november og kan købes for 69 kr.
Den er i det sædvanlige, store format. Da 2018 er 150-året for loven om
anlæg af Esbjerg Havn, vil kalenderen fortrinsvis fokusere på havnens historie og havnebegivenheder.
Esbjerg-Kalenderen 2017, der gælder lidt endnu, kan købes for 30 kr. i arkivets læsesal
og i webshoppen.

RIBE

SESF

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

August

14. (torsdag) kl. 19.30 Juleafslutning i SESF

SESF

August-december
2017

DET SKER

Sådan tilmelder du dig
I Esbjerg: Personligt ved henvendelse på Esbjerg Byhistoriske Arkivs læsesal i åbningstiden (ma-on
kl. 10-16, to kl. 10-17 og fr kl. 10-13.30) fra tirsdag, den 8. august, hvor billetsalget begynder til aktiviteter i resten af 2017.
Adgangskort/billetter købes i arkivets læsesale eller via arkivets webshop, der findes på adressen
http://webshop-arkiv.esbjergkommune.dk, og begge steder udbydes de først fra kl. 10.00 den 8. august. Bemærk i øvrigt, at man maks. kan købe fire billetter pr. person.
Der kan ikke bestilles billetter pr. telefon.

Bøger m.m.
kan købes hos boghandleren, i arkivets læsesal eller i arkivets webshop.

I Ribe: Følg vejledningen ud for hvert enkelt arrangement.

Ribe Byhistoriske Arkiv

SESF - Når du ser dette SESF-mærke
ud for et arrangement, har medlemmer af Sydvestjysk
Egns- og Slægtshistoriske Forening fortrinsret. Medlemskab af foreningen koster 50 kr. og tegnes
bl.a. ved henvendelse til Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

SESF

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

En ny sæson står for døren – vi er allerede kommet derhen på året, hvor dagene bliver kortere
og kortere, og dermed nærmere vi os også tidspunktet, hvor det er sjovere at være inde end
ude. Det bliver tid for kurser, foredrag og fokus på sysler som f.eks. slægtsforskning.
Efterårsprogrammet fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Ribe Byhistoriske Arkiv rummer mange
forskellige tilbud som foredrag, udflugter, kurser m.m. Nogle aktiviteter har mange år på bagen,
men vi bestræber os på i hvert program at få nye elementer med. I dette program tilmed flere.
Som det næppe er undsluppet jeres opmærksomhed, kommer efteråret til at stå i reformationsjubilæets tegn. Ribe bliver hovedcentret for stiftets aktiviteter, men i Esbjerg afholdes der en
udendørsgudstjeneste ved biskop Elof Westergaard over temaet Luther og Naturen. Hvilket
andet sted en Myrthuegaard kunne det foregå, så har du/I lyst og tid til at deltage, så kig forbi
og vær med i arrangementet, hvor der også er lejlighed til at købe reformationsøllen fra Ribe
Bryghus.
En anden nyhed er sejlturen med m/f Sønderho, arrangeret i samarbejde med Træfpunkt
Sædding. Vi skal rundt i havnens forskellige bassiner, ud at se sæler og op i Ho Bugt. På hjemturen anløber færgen Nordby, hvor der med en tilkøbt frokostbillet venter frokost på Fanø Krogaard. Deltagerantallet er begrænset til 97 (incl. guider), og dette antal pladser deles mellem de
to arrangører, så der bliver uden tvivl kamp om pladserne. Viser interessen sig overvældende, vil
der blive arrangeret endnu en tur til næste år.
I et par sæsoner har SESF (Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening) afholdt særlig
medlemsmøder, hvor emner af speciel interesse for slægtsforskere er blevet præsenteret og
gennemgået. SESFs bestyrelse har ikke planer om at opgive disse medlemsmøder, men vil også
gerne prøve noget andet, nemlig noget vi har valgt at kalde slægtsforskningscafeer. En gang om
måneden stilles Samlingssalen i Esbjerg Byhistoriske Arkiv til rådighed for medlemmer af SESF,
som kan medbringe med deres bærbare PC, spørge om hjælp til løsning af problemer de er kørt
fast i eller lade sig inspirere af andre. Der er altså ikke et fast program, men medlemmer af
SESFs bestyrelse vil være til stede til cafeerne.
Endelig kommer der en hel unik oplevelse i forbindelse med Esbjerg Festuge. Danmarks Radios arkiv har i en periode arbejdet med digitalisering af film- og lydoptagelser, og i den forbindelse er der dukket rigtig mange spændende indslag fra Esbjerg op. Dem kan man se/høre i et
særligt telt under Esbjerg Festuge, og i den forbindelse bliver der arrangeret to ekstraordinære
billedaftener søndag den 13. august kl. 19.00 og 20.00 i Danmarks Radios telt på havnen.
Ribe Byhistoriske Arkiv byder ind med to, meget forskellige tilbud i den kommende sæson.
For slægtsforskere og lokalhistorikere giver arkivleder Karen Jermiin Nielsen en meget nyttig
indføring i Ribes administrative geografi. Uden viden om den kan det være svært at finde frem til
de kilder, man søger som lokalhistoriker eller slægtsforsker. Desuden arrangerer arkivet en Billedmatine, hvor der skal ses og diskuteres billeder, arkivet kun har begrænsede eller ingen oplysninger om.
Oven i alle disse ekstra godbidder kommer, hvad der ellers er af tilbud fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv, som også er at finde i programmet. Der bliver heller ikke tid til at kede sig i efteråret
2017. På gensyn i Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Ribe Byhistoriske Arkiv.

UDGIVELSER FRA ESBJERG BYHISTORISKE ARKIV

SESF SESF SESF

FORORD

seminarieHuset, Simon Hansens Vej 1, 6760 Ribe
Tlf. 7616 7660 - Fax: 7616 3910
www.rba.esbjergkommune.dk
E-mail: ribebyarkiv@esbjergkommune.dk
Åbningstider: Tirsdag kl. 12-16 og torsdag kl. 12-16

Afbestilling: Har man købt billet til arrangementer, udflugter, studieture og lignende og bliver forhindret i at deltage, kan man få billetten refunderet indtil fire dage før arrangementets afholdelse. Derefter er der ingen mulighed for refusion.

Bøger
• “Fra marsken til prærien”. Niels Gørdings erindringer fra Allerup i Vestjylland og Regina i Saskatchewan. Ved Jens
Kusk og Jørgen Dieckmann Rasmussen. Esbjerg 1986. 66 s., ill. Hft. 79 kr.
• Søren Frederiksen. Hjuldamper og havnebro. Om landingsbroen i Hjerting. Esbjerg 1988. 112 s., ill. Indb. 148 kr.
• Morten Mortensen. Esbjerg Postkontor 100 år. Esbjerg 1989. 66 s., ill. Indb. 98 kr.
• Hartwig H. Rambusch. Esbjerg-Neuengamme og retur. Beretning om min deltagelse i modstandsarbejdet og mit ophold i danske og tyske fængsler og lejre 1943-45. Ved Sigurd Rambusch. Esbjerg 1990. 68 s., ill. Indb. 98 kr.
• Gunnar Pedersen. Det gamle Jerne - som Gunnar Pedersen huskede det. Ved Jette Rontini og A. M. Futtrup. Esbjerg
1991. 86 s., ill. Kr. 98,-. Udsolgt. 2. oplag. Esbjerg 1993. 86 s., ill. Indb. Kr. 98,• Dorthe Petersen. Thue og hans tid - skæbner, oplevelser og hverdag under Danmarks besættelse 1940-1945. Esbjerg
1992. 138 s., ill. Indb. Udsolgt. 1. udg. 2. oplag 1992. 138 s., ill. Indb. Udsolgt. 2. udg. 1995. 138 s., ill. Indb. 148 kr.
• Den røde by ved Vesterhavet. Arthur Hellstens erindringer (ca. 1900-1960). Ved Søren Federspiel. 1992. 85 s., ill.
Indb. 98 kr.
• Mig og Esbjerg. En antologi. Redigeret af Per Højholt. Med bidrag af: Bjarne Bladbjerg, Ole Fenger, Jan Fialla, Birgit
Louise Frandsen, Daimi Augusta Gentle, Per Højholt, Claus Jensen, Finn Stein Larsen, Karsten Laursen, Flemming
Madsen, Henning Mortensen, Finn Nørbygaard, Bent B. Schmidt, Poul Schmidt og Niels Villemoes. 1992. 69 s., ill. Hft.
98 kr . Udsolgt.
• John T. Lauridsen. Klatterup. Et arbejderkvarter i Esbjerg 1890-1990. Esbjerg 1992. 300 s., ill. Indb. 198 kr.
• Johs. Bredmose Simonsen. Fiskeriet set fra dæk og kaj. En epoke af Esbjerg-fiskernes historie. Esbjerg 1993. 103 s.,
ill. Indb. 98 kr.
• Else-Marie Poulsen og Niels Wium Olesen. Esbjerg besat og befriet. Esbjerg 1995. 36 s., ill. Hft. 48 kr.
• Frants Gertsen. “Åh, det var så lidt”. Erindringer fra besættelsestiden og modstandskampen i Esbjerg. Esbjerg 1995.
120 s., ill. Indb. 148 kr.
• Alt vel her - breve mellem Esbjerg og København fra krigsårene 1939-1945. Udvalgt og redigeret af Kirsten Bache og
Birgitte Herreborg Thomsen. Esbjerg 1995. 125 s., ill. Indb. 148 kr.
• Hilsen fra Esbjerg. Esbjerg postkort 1897-1975 med tekst af Finn Jessen. Esbjerg 1995. 223 s., ill., indb. 248 kr.
• Anne Dorthe Rankenberg Hansen og Anders Peter Bruun. H. C. Ørsteds Gade. Esbjerg 1995. 36 s., ill. Hft. 68 kr.
• Ingvar Schønemann. Min krig. En legende om barndom, besættelse og befrielse. Esbjerg 1995. 191 s., ill. Indb. 178
kr.
• John T. Lauridsen. Oscar Bruun - læge i pionertidens Esbjerg. Esbjerg 1996. 163 s., ill. Indb. 178 kr.
• Inger Marie Jørgensen. Esbjerg - herfra min verden går. Esbjerg 1996. 120 s., ill. Indb. 148 kr.
• Else Marie Poulsen og Jørgen Dieckmann Rasmussen. - vand skal der til. Esbjerg Vandforsyning 1896-1996. Esbjerg
1996. 142 s., ill. Indb. 148 kr.
• Per Günther. Musik i Esbjerg gennem 128 år. Esbjerg 1997. 544 s., ill. Indb. 378 kr.
• Werner Adolphsen. En by og dens skole. Folkeskolen i Esbjerg 1868-1994. Esbjerg 1997. 215 s., ill. Indb. 178 kr.
• Johs. Bredmose Simonsen. Fiskerne og byen. Fiskeriet fra Esbjerg indtil 1940. Esbjerg 1997. 275., ill. Indb. 278 kr.
Udsolgt
• Helga Dragsted. Med sygeplejen rundt i verden. Esbjerg 1998. 143 s., ill. Indb. 178 kr.
• Søren Bertelsen. Min Esbjerg-tid. Esbjerg 1998. 75 s., ill. Hft. 118 kr.
• Torben Jensen. Glansbilleder fra et havregrynskvarter. Indtryk fra 1960’erne på Den gamle Dyrskueplads. 1998. 96
s., ill. Indb. 168 kr.
• Svend Høgsbro. By og udvikling. Esbjerg 1970-1995. Esbjerg 2001. 213 s., ill. Indb. 148 kr.
• Jørgen Dieckmann Rasmussen. Esbjerg i 1950’erne. Esbjerg 2001. 144 s., ill. Indb. 178 kr.
• Johs. Bredmose Simonsen. Havn og skibe. Esbjerg 1868-2000. Esbjerg 2001. 264 s., ill. Indb. 278 kr.
• Mit liv i år 2000 … tanker ved et årtusindskifte. Redigeret af Richard Bøllund. Esbjerg 2002. 136 s., ill. Indb. 168 kr.
• Historier fra Ribe Amt. Redigeret af Richard Bøllund og Jørgen Dieckmann Rasmussen. 2004. 144 s., ill. Indb. 178 kr.
• Verner Bruhn. Idræt i Esbjerg. 2005. 166 s., ill. Indb. 98 kr.
• De kom og de blev. Indvandrere i Ribe Amt 1850-2005. 2005. 160 s., ill. Indb. 198 kr.
• Aja Høy-Nielsen. Emil Cold 1865-1953 – læge i Esbjerg. Lægen og mennesket, tiden og stedet. 2005. 200 s., ill. Indb.
198 kr.
• Verner Bruhn. Det grundtvigske i Esbjerg. Grundtvigshusfonden 25 år. 2006. 112 s., ill., Indb. 128 kr.
• Lars Hyldahl Brockhoff. Elektrikernes Esbjerg. 100 år med Dansk El-forbund i Esbjerg. Esbjerg 2007. 89 s., ill. Indb.
128 kr.
• Lars Hyldahl Brockhoff. Esbjergs industri – set indefra. Esbjerg 2007. 68 s., ill. Hft. 98 kr.
• Ellen Brun Strand. Hansen, Hedelund. Historien om en gård og landmænd med ideer. Esbjerg 2008. 119 s., ill. Indb.
148 kr.
• Jørgen Broch. En håndværkerfamilie i Esbjerg. Familien Broch - Fra Middelfart over Bogense og Kolding til Esbjerg.
Esbjerg 2008. 200 s., ill. Indb. 198 kr.
• Thyge Kristensen. Handling gi’r forvandling – Blandt faglige og politiske aktivister i Esbjerg i 1970’erne og
1980’erne. Esbjerg 2009. 179 s., ill. Indb. 198 kr.
• Johs. Bredmose Simonsen. Ud i den store verden. Passagersejladsen fra Esbjerg 1875-2009. 88 s., ill. Indb. 98 kr.
• Ribe Bys Historie bd. 1-3 [Bd. 1: 710-1520 (323 s., ill. Indb.), bd. 2: 1520-1850 (372 s., ill. Indb.) og bd. 3: 1850-2010
(381 s., ill. Indb.)]. Ribe 2010. Sætpris: 498 kr. Pris for enkeltbind: 399 kr.
• Torben E. Meyer. Ribe. 103 s., ill. Indb. Esbjerg 2010. 98 kr.
• Karsten Eskildsen. Ribes øjeblikke. Esbjerg 2010. 168 s., ill. Indb. 178 kr.
• Søren Manøe. Vandkraft i Vestjylland. Karlsgårde Vandkraftstation 1921-2011. Esbjerg 2011. 125 s., ill., Indb. 98 kr.
Udsolgt.
• Aja Høy-Nielsen. Tuberkulosen som folkesygdom. Indsats og omkostninger. Esbjerg 2011. 255 s., ill. Indb. 275 kr.
• Lars Hyldahl Brockhoff. Radio Victor. Esbjerg 2012. 94 s., ill. Ind. 128 kr.
• Laurits Schmidt Christensen. Købmand i Bryndum. 80 s., ill. Indb. 128 kr.
• Gerda Brandorff. SF-Ribe. Et ungt parti i Nordens ældste by. Esbjerg 2013. 64 s., ill. 100 kr.
• Øivin Jensen. Jernedreng under besættelsen. Esbjerg 2014. 104 s., ill. Indb. 178 kr.
• Henning Jørgensen. Da Vester Nebel var sort/hvid. En historisk billedbog om Vester Nebel Sogn. Esbjerg 2014. 138 s.,
ill. Indb. 138 kr.
• Niels Frederiksen. Esbjerg sejlskibe. Esbjerg 2015. 110 s., ill. Indb. 128 kr.
• Sønderris – stedet for aktiviteter. Redigeret af Jørgen Dieckmann Rasmussen. Esbjerg 2015. 143 s., ill. Indb. 175 kr.
• Jørgen Dieckmann Rasmussen. Kirke og by – Zions Kirke og Sogn 1914-2014. Esbjerg 2015. 168 s., ill. Indb. 150 kr.
• Henning Jørgensen. Bryndum og Vester Nebel før selvejet. Ejendomme og beboere o de to sogne ca. 1600-1800. Esbjerg 2016. 260 s., ill. Indb. 200.kr.
• Hanne Meyer og Jørgen Dieckmann Rasmussen. Egnsspil i Esbjerg 1987-2017. Esbjerg 2017. 70 s., ill. Hft.
Pris: 80 kr.

Bøger i kommission
• Finn Andersen. Rask det gik – med kooperationen som makker. Esbjerg 2008. 255 s., ill. Indb. 165 kr.
• Marco Brodde. På kanten af Vadehavet. Danske Kunstnere for Natur og Miljø besøger Esbjerg Kommune. Esbjerg
2009. 98 s., ill. Indb. 125 kr.
• Jens Bjerregaard (red.). Gymnasiet i centrum – fra gamle mod nye tider. Esbjerg 2010. 124 s., ill. Hft. 150 kr.
• Hans Christensen. IAT – præcision siden 1931 – fra transportforening til moderne full-service transportkoncern. Esbjerg 2010. 275 s. ill. Indb. 350,- kr.
• Per Günther. Ikke kun om søndagen. Treenighedskirken Esbjerg 1961-2011. Esbjerg 2012. 148 s., ill. Indb. 150 kr.
• Carsten Gadgaard m.fl. Nationalpark Vadehavet og byerne omkring marsklandet. Esbjerg 2012. 168 s., ill. Hft. 149,95
kr.
• Arkitekturstrategi [for Esbjerg Kommune] 2014. 50 s., ill. Hft. 60 kr.
• Erik Trigger-Olesen. Over havet – under himlen. Esbjerg 2015. 192 s., ill. Hft 150 kr.
• Det Gamle Rådhus i Ribe. 2015. 79 s., ill. 79. Indb. 149 kr.
• Ind i Ribe – 19 erindringer fra 1900-tallets Ribe, 2015. 204 s., ill. 199 kr.
Kalender
• Esbjerg-kalender 2017. 69 kr.
Lydbøger
• Dorthe Petersen. Thue og hans tid. Indlæst af Anette Faaborg. (3 bånd) 1995. 498 kr.
Video
• En besættelse. Erindringer fra Esbjerg 1940-1945. Tilrettelagt af Jens Chr. Top. Esbjerg 1995. (Varighed 79 minutter).
178 kr.
• Jul i Esbjerg. 125 kr.
DVD
• Den sydvestjyske Venstrepresse 90 år - 1917-2007. Dobbelt DVD. 50 kr.

