Formiddagsaktiviteter

Værksted for lokal- og personalhistorie
Mandage kl. 19.00-21.30 på følgende datoer: Den 6., 20. og 27. februar (dvs. minus uge 7 (skolernes vinterferie)) samt den 6., 13., 20. og 27. marts.
Sted: Læsesalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen

Interesserer du dig for lokalhistorie, eller er du i gang med at finde din families rødder, er værksted for lokal- og
personalhistorie lige kurset for dig. Mandag aftener fra begyndelsen af februar til udgangen af marts, dog med
undtagelse af skolernes vinterårsferie, mødes aktive lokalhistorikere og slægtsforskere på arkivets læsesal. Deltagerne 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: 625 kr. - Indbetaling til Sydvestjysk Folkeuniversitet inden kursusstart.

Et spændende program venter deltagerne i dette opdagelseskursus. Med Gudrun Arnborg i spidsen skal deltagerne høre om/besøge Forum Mel, Syddansk Musikkonservatorium, Ribelunds Gartneri, Vattenfall/Vestkraft, IMhuset og Redderuddannelsen på Rybners.
Detaljeret program for kurset fås i Esbjerg Byhistoriske Arkiv fra slutningen af december 2016.
Pris: 475 kr. pr. person. Billetter kan købes fra tirsdag, den 10. januar kl. 10.00. Hver deltager kan maks. købe
fire billetter.

Pris: 460 kr. - Indbetaling til Sydvestjysk Folkeuniversitet inden kursusstart.
Ved du, hvem du er? Kom godt i gang med slægtsforskning på Internettet
Onsdage kl. 19.00-21.30 på følgende datoer: Den 8. og 22. februar samt den 15. marts
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen

SESF

På opdagelse i din kommune Esbjerg
Tirsdag kl. 9.00 - ca. 12.00 den 24. januar, 31. januar, 7. februar, 21. februar, 28. februar og 7. marts (dvs. kursusfri i skolernes vinterferie)
Mødested: Samlingsalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg

Europas historie i 1000 år – tiden op til år 2000
Tirsdage kl. 19.00-21.30 på følgende datoer i lige uger: Den 7. og 21. februar, den 7. og 21. marts samt den 4.
april
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen
Gennemgangen af Europas historie fra 1000-2000 nærmer sig afslutningen, og vi er nået til afslutningen af perioden, dvs. tiden fra 1914-2000. Dog – aktuelle emner i tiden efter, f.eks. Brexit, vil også indgå i kurset.
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.

Formålet med dette kursus er at give en hurtig og grundlæggende introduktion til slægtsforskning, først og fremmest på Internettet. Derfor forudsættes deltagerne at medbringe bærbar computer med trådløs netopkobling,
idet kurset er en blanding af oplæg og praktiske øvelser, hvor deltagerne skal forsøge kræfter med deres egen
forskning.
Kurset er arrangeret i samarbejde mellem Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening, Esbjerg Byhistoriske
Arkiv og Sydvestjysk Folkeuniversitet.
Kaffe/the kan købes.
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: 325 kr. - Indbetaling til Sydvestjysk Folkeuniversitet inden kursusstart.

Fyraftensforedrag
Forårets to fyraftensforedrag handler om henholdsvis Sædding og Esbjerg i 1960’erne – det første emne fordi
det har været/er et særligt fokusområde i arkivet i 2016/2017, og det andet for at lægge en ramme for det foredrag om Mælkepoppen i Esbjerg, som afholdes søndag den 26. marts.
Foredragene er arrangeret i samarbejde mellem Syddansk Folkeuniversitet og Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Entreen er 50 kr. pr. person pr. foredrag, og entreen betales ved indgangen.
Sædding – sommerhusområde og forstad til Esbjerg
Tirsdag, den 28. februar 2017 kl. 16.30-18.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen

Mit Esbjerg
Torsdag kl. 9.30 - ca. 12.00 den 26. januar, 2. februar, 9. februar, 23. februar, 2. og 9. marts (dvs. kursusfri i skolernes vinterferie)
Sted: Samlingsalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg
I fortællerækken Mit Esbjerg har Gudrun Arnborg bedt følgende personer fortælle om deres liv og virke i Esbjerg.
De er David Dupont-Mouritzen, ny direktør på Fiskeri- og Søfartsmuseet, Leif Fabricius, revyforfatter og entertainer, Inge Beck, organist i Grundtvigskirken, John Frikke, projektkonsulent ved Nationalpark Vadehavet, Steen
Bach, misbrugskonsulent i Esbjerg Kommune, og Eva Merz, fotograf og fondsbestyrer.
Detaljeret program for hele fortællerækken fås i Esbjerg Byhistoriske Arkiv fra slutningen af juli 2016.
Pris: 475 kr. pr. person. Billetter kan købes fra tirsdag, den 10. januar kl. 10.00. Hver deltager kan maks. købe
fire billetter.

SESF

Kurser
Gotisk skrift og administrationshistorie (begyndere og let øvede)
Mandage kl. 16.30-18.00 på følgende datoer: Den 6., 20. og 27. februar (dvs. minus uge 7 (skolernes vinterferie)) samt den 6., 13., 20. og 27. marts.
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, 6701 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.
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: 405 kr. - Indbetaling til Sydvestjysk Folkeuniversitet inden kursusstart.

Før 1970 lå Sædding i Guldager Sognekommune – den begyndte faktisk ved Solbakken, hvor Esbjergs bybusser
havde deres vendeplads. Oprindelig var Sædding et landsbysamfund, men ikke mindst fra 1920’erne blev det et
populært sted for esbjergenserne at tilbringe deres søndage og ferier. Og da pengene blev flere, blev der også
købt byggegrund og opført parcelhuse med udsigt over indsejlingen.
Foredraget er ledsaget af billeder.
Da gode tider blev bedre – Esbjerg i 1960’erne
Tirsdag, den 14. marts 2017 kl. 16.30-18.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen

SESF

Efter 1950’ernes stilstand begyndte det atter at gå fremad. Der kom penge mellem folk, og tidligere tiders smalhals blev omsat i forbrug som biler, fjernsyn, bedre boliger og udlandsrejser. Det gamle Esbjerg blev truet af en
ny tids krav, og de moderne mennesker forlangte frihed og bedre vilkår. Jagten på materielle goder begyndte –
for mange symboliseret i villa, Volvo og vovhund. Det blev ti år med »go« i.
Foredraget er ledsaget af billeder.

Jens-Emil Nielsen er journalist, forfatter og forlægger. Han har bl.a. skrevet en serie på syv bøger om at være
ung i det 20. århundrede og en serie på seks bøger om dansk rockmusik 1956-2000. Forfatterskabet rundes nu
af med en bog om mælkepopperne i Danmark 1962-1968, og i dagens foredrag vil han især fortælle om den i
Skolegade i Esbjerg.

Aftenforedrag

Europas historie fra slutningen af 1800-tallet og frem til udbruddet af 1. Verdenskrig er præget af masseudvandring. Millioner af mennesker forlod Europa, og for Danmarks vedkommende drejede det sig om ca. 350.000. De
fleste havde USA som mål. Hvad skyldtes denne udvandring, hvor kom udvandrerne fra, hvor tog de hen – og
ved vi noget om, hvordan det gik dem? Det er nogle af de spørgsmål, aftenens foredragsholder vil komme ind
på.
Foredraget er arrangeret i samarbejde mellem Sydvestjysk Folkeuniversitet, SESF (Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening) og Esbjerg Byhistoriske Arkiv.
Pris: 50 kr. for medlemmer af SESF. For ikke-medlemmer er prisen 100 kr. (medlemskab kan tegnes).

Billedaftener
Næsten 60 billedaftener har bragt os
så langt igennem Paul Bøllings negativer, at rigtig mange kan huske – og
deltage med kommentarer. Vi er nået
til årene 1963-1964 og fortsætter med
personer, der skal genkendes, huse og
virksomheder, vi skal have sat adresser på, ligesom dans, gymnastik og
skolegang er blandt de forventelige
emner.
Entre: 25 kr. pr. person. Der udbydes
70 billetter, og billetsalget begynder
tirsdag, den 10. januar kl. 10.00. Hver
person kan maks. købe fire billetter.
Billedaften 57
Onsdag, den 15. februar kl. 19.30

Andre arrangementer

Detaljeret program for turen med praktiske oplysninger og priser foreligger i midten af marts 2017. Billetsalget
begynder tirsdag, den 4. april kl. 10.00.
Studietur til Glücksborg og Hedeby
Torsdag, den 11. maj kl. 8.00-22.00
Blandt kursisterne på holdet i Europas historie er der enighed om at arrangere en udflugt til Glücksborg og Hedeby, og den bliver afholdt den 11. maj. Deltagere i kurset om Europas historie og deres ledsagere har fortrinsret, men ledige pladser derefter tilbydes interesserede.

SESFs sommerudflugt 2017 går til Sydfyn, men det endelige program er ikke fastlagt endnu, for mulighederne
er så mange.
Detaljeret program for turen med praktiske oplysninger og priser foreligger i midten af marts 2017. Billetsalget
begynder tirsdag, den 4. april kl. 10.00.
Kulturhistorisk cykeltur til
Sneum Sluse
Ønsdag, den 31. maj kl.
15.30-ca. 20.00
Mødested: Ved Rytterstatuen på Torvet
Sammen med Dansk Cyklistforbund i Esbjerg arrangerer Esbjerg Byhistoriske
Arkiv en kulturhistoriske cykeltur til Sneum Sluse.
Der er afgang fra Rytterstatuen på Torvet. Ved Slusen
serveres en sandwich og en
øl/vand pr. deltager.
Pris: 75 kr. pr. deltager. Billetsalget begynder tirsdag, den 4. april kl. 10.00.

RIBE BYHISTORISKE ARKIV

Medlemsmøder
Der har vist sig stor interesse for SESFs medlemsmøder, så derfor fortsætter bestyrelsen med at udbyde to medlemsmøder i foråret 2017. Det er gratis for medlemmer af SESF at deltage i disse møder. For andre koster det
50 kr., som betales ved indgangen (medlemskab til samme pris kan løses ved indgangen).

Generalforsamling i SESF
Torsdag, den 23. marts kl. 19.30
Sted: Esbjerg Conference Hotel, Stormgade 200, 6700 Esbjerg

Igen i år holder SESF sin generalforsamling på Esbjerg Conference Hotel. Dagsorden ifølge lovene. Efter generalforsamlingen og kaffen vil foreningens næstformand Jørgen Dahl Nielsen fortælle om og vise billeder fra en
rejse til Kenya i 2015.
Datamaskine hejses ind ad vinduet til
Varde Bank i Kongensgade, 1966.

Eftersommerens søndagstur til Den Genfundne Bro og Vrads Sande var så stor en succes, at konceptet også
prøves i foråret 2017. Hovedmålet her er blot Jelling.

Billedaften 58
Onsdag, den 15. marts kl. 19.30

Skifter er en meget vigtig kilde for slægtsforskere og lokalhistorikere, for ikke alene udreder de slægtsforhold
meget præcist, men de redegør også detaljeret for, hvad der findes i det pågældende bo. Hvordan man finde
skifter til forskellige tider er derfor et af de centrale emner i aftenens medlemsmøde.

Sæsonens to første søndagsmatineer handler om tiårene
1950’erne og 1960’erne, som indvarslede en ny tid oven på besættelsen. Det gik noget langsomt i 1950’erne, men i 1960’erne
kom den økonomiske vækst og påvirkningerne udefra for alvor i
gang.

NYHED*

Med mindre andet er anført afgår byvandringer fra Esbjerg Turistkontor, Skolegade 33. De varer ca. 1½-2 timer.
Der kan max. deltage 30 personer i hver byvandring, og det koster 50 kr. pr. person at deltage. Billetter købes i
Esbjerg Byhistoriske Arkiv på læsesalen eller i arkivets webshop http://webshop-arkiv.esbjergkommune.dk.

SESFs sommerudflugt
Lørdag, den 20. maj kl. 8.00-22.00

• Skifter
Torsdag, den 2. marts kl. 19.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved medlemmer af SESFs bestyrelse

Søndagsmatineer

NYHED*

Detaljeret program for turen med praktiske oplysninger og priser foreligger i midten af marts 2017. Billetsalget
begynder tirsdag, den 4. april kl. 10.00.

Indtil overgangen til selveje var de fleste af vore forfædre på landet fæstebønder under et gods. Deres vilkår for
at have en gård i fæste var beskrevet i et såkaldt fæstebrev, og hvor man finder disse, fortælles der bl.a. om på
eftermiddagens medlemsmøde.

Foredraget er ledsaget af billeder.

Nybyggerbyen Esbjerg
Klatterup – Udgår fra Tobakken NYHED*
Esbjerg under 2. Verdenskrig
Esbjerg nord for Skolegade
NYHED*
Klatterup – Udgår fra Tobakken NYHED*
Fovrfeld Gravlund – Udgår fra pladsen foran Gravlundens kapel.
Det nordvestlige Esbjerg – Afgår fra Esbjerg Vandrerhjem.
Troens gade
I udkanten af Esbjergs første byplan
Esbjerg under 2. Verdenskrig
Nybyggerbyen Esbjerg

Søndagstur til Kongernes Jelling
Søndag, den 30. april kl. ca. 10.00-18.00

Mejeriernes Fællesorganisation åbnede den første Karoline Mælkepop i Axelborg-bygningen i København i 1962
som et midlertidigt fremstød over for teenagerne. Den blev så stor en succes, at den fortsatte på Strøget, og senere kom der Mælkepopper i Esbjerg, Kolding, Vejle, Ballerup og Aalborg. I 1968 lukkede de sidste Mælkepopper.
Slut med de uskyldige milkshakes og pigtråd. Nu var det beat, øl og sjov tobak

Udvandringen fra Danmark
Torsdag den 23. februar kl. 19.30-21.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved mag.art. Henning Bender, fhv. leder af Udvandrerarkivet

• Torsdag, den 29. juni kl. 14:
• Tirsdag, den 4. juli kl. 14:
• Torsdag, den 6. juli kl. 19:
• Tirsdag, den 11. juli kl. 19:
• Torsdag, den 13. juli kl. 19:
• Tirsdag, den 18. juli kl. 19:
• Torsdag, den 20. juli kl. 19:
• Tirsdag, den 25. juli kl. 19:
• Torsdag, den 27. juli kl. 19:
• Tirsdag, den 1. august kl. 14:
• Torsdag, den 3. august kl. 14:

Ture

Mælkepop og pigtråd - Om musikken og ungdommen i Mælkepopperne i Danmark
Søndag, den 26. marts 2017 kl. 14.00-16.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved journalist og forfatter, Jens-Emil Nielsen, København

• Fæstevæsen
Torsdag, den 9. februar kl. 16.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved medlemmer af SESFs bestyrelse

Efter 1950’ernes stilstand begyndte det atter at gå fremad. Der
kom penge mellem folk, og tidligere tiders smalhals blev omsat
i forbrug som biler, fjernsyn, bedre boliger og udlandsrejser. Det
gamle Esbjerg blev truet af en ny tids krav, og de moderne mennesker forlangte frihed og bedre vilkår. Jagten på materielle
goder begyndte – for mange symboliseret i villa, Volvo og vovhund. Det blev ti år med »go« i.

De to foredrag kan følges uafhængigt af hinanden, men begge
lægger de op til foredraget om Karolines Mælkepopper den 26.
marts.
Foredragene er arrangeret i samarbejde mellem Syddansk Folkeuniversitet og Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Entreen er 50 kr. pr.
person pr. foredrag, og entreen betales ved indgangen

Da gode tider blev bedre – Esbjerg i 1960’erne
Søndag, den 12. marts 2017 kl. 14.00-16.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen

Byvandringerne holdes:

SESF

Fra Havnespil til Esbjergspil
Fra fredag den 24. marts
I anledning af Esbjergspillenes 30-års jubilæum åbnes en udstilling om Esbjerg-spillenes historie og foreningen
bag dem.

Foredraget er ledsaget af billeder.

I sommeren 2017 udbyder Esbjerg Byhistoriske Arkiv følgende offentlige byvandringer: Esbjergs første byplan, I
udkanten af Esbjergs første byplan, Klatterup, Esbjerg nord for Skolegade, Esbjerg under 2. Verdenskrig, Fovrfeld
Gravlund samt Troens gade.

SESF

Der er gratis adgang.

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«.

Byvandringer

SESF

Fra alle jer til os 2016
Ved »nytårskuren« 2016 åbnede udstillingen Fra alle jer til os 2016 med udpluk fra årets indleveringer og eksempler på nogle af de mange spændende billeder, der fandt vej til Esbjerg Byhistoriske Arkiv i 2016.

Vil man videre med sin slægts- og lokalhistorie end blot at høste fra kirkebøger og folketællinger, må man lære
andre kilder at kende. Vidste du f.eks., at man skal tjekke alimentationssager i forbindelse med børn født uden
for ægteskab – eller hvordan man finder frem til, hvor denne kilde findes? Derfor dette kursus, der 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 dokumenttyper fortælles der også om
nogle af de forskellige typer arkiver, teksterne er hentet fra. Desuden læses tekster, som deltagerne selv bøvler
med.
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: 405 kr. - Indbetaling til Sydvestjysk Folkeuniversitet inden kursusstart.

SESF

Tonny Sørensens Esbjerg-billeder
Indtil uge 7
En af de store billedsamlinger i Esbjerg Byhistoriske Arkiv er skabt af pressefotograf Tonny Sørensen, som var
aktiv pressefotograf i mange år, først for Vestjysk Aktuelt og senere for Esbjerg Ugeavis. Igennem sin lange karriere fotograferede han stort og småt, men kun et fåtal af de mange billeder er blevet offentliggjort. I udstillingen
gives der et tilbageblik på den omfattende produktion med året 1985 som omdrejningspunkt. Der finder løbende
en udskiftning af fotografierne sted, så udstillingen er aldrig den samme.
Der er gratis adgang.

Da de store årgange var små – Esbjerg i 1950’erne
Søndag, den 5. februar 2017 kl. 14.00-16.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen

SESF

SESF

Udstillinger

Gotisk skrift og administrationshistorie (fortsættere)
Mandage kl. 16.30-18.00 på følgende datoer: Den 6., 20. og 27. februar (dvs. minus uge 7 (skolernes vinterferie)) samt den 6., 13., 20. og 27. marts
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, 6701 Esbjerg
Ved arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen

SESF

ESBJERG BYHISTORISKE ARKIV

Pris: Det er gratis at deltage i generalforsamlingen, men ønsker man at deltage i det efterfølgende kaffebord,
skal man købe en kaffebillet til 75 kr. pr. person senest fredag, den 17. marts kl. 12.00.

Omfartsvej eller ej?
Onsdag, den 15. marts kl. 19.30
Sted: Fællessalen, seminarieHuset, 6760 Ribe
Ved arkivleder Karen Jermiin-Nielsen, Ribe Byhistoriske Arkiv
Diskussionen om en ny omfartsvej ved Ribe har været heftig i det forløbne år. Har man brug for en omfartsvej,
og hvor skal den gå? Det har inspireret Ribe Byhistoriske Arkiv til at tage fat på historien om den gamle omfartsvej – hvorfor blev den lavet, og hvordan blev den modtaget? Arkivleder Karen Jermiin Nielsen er gået på jagt i
dokumenter, kort og billeder for at belyse trafikforholdene omkring Ribe i 1900-tallet.
Pris: 50 kr., som betales ved indgangen.
Sørøvere i det danske rige
Tirsdag, den 18. april kl. 19.30
Sted: Fællessalen, seminarieHuset, 6760 Ribe
Ved museumsinspektør Benjamin Asmussen, Museet for Søfart, Helsingør
Sørøvere har eksisteret næsten lige så længe, som mennesket har sejlet på havene – også i Danmark. Museumsinspektør ved Museet for Søfart Benjamin Asmussen fortæller om sørøveriets historie, og kommer undervejs også ind på lokale sørøvere fra renæssancen – f.eks. fortællingen om Hans Jessen Søhane som i 1537
fangede nogle sørøvere, som ikke alene blev dømt for Riber Ret, men også fik sat hovederne på stage på det,
som i dag kaldes Hovedengen.
Pris: 50 kr. betales ved indgangen.

FORORD

UDGIVELSER FRA ESBJERG BYHISTORISKE ARKIV

DET SKER

»I er vel da ikke ved at flytte?«, spurgte en kvindelig og synligt bekymret arkivgæst
mig forleden, da hun mødte mig på trappen – jeg på vej op på 1. sal og hun på vej
ind i læsesalen for at købe nogle af arkivets mange bøger som julegaver. »Nej«, svarede jeg, »vi er blot blevet betænkt med 39 flyttekasser fyldt med negativer fra én af
byens reklamefotografer, som stod for at skulle flytte og nu ikke længere ville have
sine tusindvis af gamle optagelser med«. Han erkendte, han måske kun ville få begrænset brug for dem i fremtiden, men på den anden side vidste han også, at hans
mange optagelser fra Esbjerg-virksomheder og af deres produkter siden 1970’erne
på den lange bane vil udgøre en enestående indgang til byens historie. Den tankegang delte vi, og vi var derfor glade for at blive betænkt og skyndte os straks at
takke ja, selv om det udfordrer os på pladsen.

Kursusrækken På opdagelse i din kommune Esbjerg begynder

26. januar (torsdag) kl. 9.30 Fortællerækken Mit Esbjerg begynder

Kursusstart: Gotisk skrift for begyndere

Så vi hverken var eller er i gang med at flytte. Episoden illustrerer dog ganske udmærket, hvad der sker også på vores område i disse år: »Gammeldags arkivalier«
som breve og regnskabsbøger forsvinder, og det digitale tager over. Vi kommunikerer med hinanden på helt nye måder, så samtidig med, vi i arkivverdenen har travlt
med at få det sidste analoge materiale i hus, har vi travlt med at sætte strøm til så
meget af det gamle materiale som muligt. Ellers kommer det let til at lejre sig i
glemslens hule.

6. (mandag) kl. 16.30

Kursusstart: Gotisk skrift for fortsættere

6. (mandag) kl. 19.00

Kursusstart: Værksted for lokal- og personalhistorie

7. (tirsdag) kl.19.00

Kursusstart: Kurset i Europas historie

8. (onsdag) kl. 19.00

Kursusstart: Ved du, hvem du er?

9. (torsdag) kl. 16.30

Medlemsmøde om fæstevæsen

15. (onsdag) kl. 19.30

Billedaften 57

Digitaliseringsbølgen slår markant igennem på arkivområdet i disse år, ikke mindst
takket været Rigsarkivets store digitaliseringsprojekter. Blot er arkivverdenen ikke
så nem at orientere sig i som bøgernes verden. Det skader ikke med en krøllet tankegang, for man skal som regel tænke i administration og ikke i emner. Derfor satser vi også på, midt i denne foranderlighed, gennem kurser, medlemsmøder og
foredrag at forberede vores brugere til at finde vej gennem den digitale labyrint.

23. (torsdag) kl. 19.30

Foredrag: Udvandringen fra Danmark

28. (tirsdag) kl. 16.30

Fyraftensforedrag: Sædding – sommerhusområde og forstad til Esbjerg

2. (torsdag) kl. 19.30

Medlemsmøde om skifter

På gensyn i 2017

12. (søndag) kl. 14.00

Søndagsmatine: Da gode tider blev bedre – Esbjerg i 1960’erne

14. (tirsdag) kl. 16.30

Fyraftensforedrag: Da gode tider blev bedre – Esbjerg i 1960’erne

15. (onsdag) kl. 19.30

Foredrag: Omfartsvej eller ej?

22. (onsdag) kl. 19.30

Billedaften 58

23. (torsdag)

Generalforsamling i SESF

24. (fredag) kl. 14.00

Åbning af udstillingen Fra Havnespil til Esbjergspil

26. (tirsdag) kl. 14.00

Søndagsmatiné: Mælkepop og pigtråd - Om musikken og ungdommen

Januar-juli 2017

Esbjerg Byhistoriske Arkiv
April

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.

Lokale postkort
Esbjerg Byhistoriske Arkiv har genoptrykt en række lokale postkort.
Åbne kort koster 5 kr. stykket. Dobbelte kort koster 8 kr. (inkl. kuvert).
Henni
ng

Specialpris
Ribe Bys historie. Bd. 1-3. Særtilbud: Kun 498 kr.
Esbjerg-kalenderen 2017
Esbjerg-kalenderen 2017, der bringer »gamle nyheder« fra 1917,
1943, 1967 og 1992, er udkommet og kan købes for 69 kr. Den er i
det sædvanlige, store format.
Bøger m.m.
kan købes hos boghandleren, i arkivets læsesal eller i arkivets webshop.

4. (tirsdag) kl. 10.00

Billetsalg til aktiviteter i andet kvartal

18. (tirsdag) kl. 19.30

Foredrag: Sørøvere i det danske rige

RIBE

30. (søndag) kl. 9.00

Søndagstur til Kongernes Jelling

Maj

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%.

Nye bøger
Af årets udgivelser kan nævnes
• Henning Jørgensen : Bryndum og Vester Nebel før selvejet
indb. 178 kr.

SESF

i Mælkepopperne i Danmark

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

Kom og se det store udvalg på arkivet.

RIBE

SESF

PRAKTISKE OPLYSNINGER

SESF

Marts

Jørgen Dieckmann Rasmussen
Arkivchef

Ribe Byhistoriske Arkiv

SESF SESF

6. (mandag) kl. 16.30

SESF SESF

Søndagsmatiné: Da de store årgange var små – Esbjerg i 1950’erne

SESF SESF

5. (søndag) kl. 14.00

SESF

Februar

Foto: Torben E. Meyer,
Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Foto: Torben E. Meyer,
Esbjerg Byhistoriske Arkiv

24. januar (tirsdag) kl. 9.00

Jørgen

og Ve Br yndum
ster N
før se ebel
lvejet

sen

11. (torsdag) kl. 8.00

Studietur til Glücksborg og Hedeby

28. (lørdag) kl. 8.00

SESFs sommerudflugt til Sydfyn

31. (onsdag) kl. 16.30

Kulturhistorisk cykeltur til Sneum Sluse

Juni
29 (torsdag) kl. 14.00

i de to Ejendom
me
sogne
ca. 1 og beboer
600-1
800 e

SESF

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Billetsalget til aktiviteter i første kvartal begynder

SESF

Januar-juli 2017

10. (tirsdag) kl. 10.00

Byvandringssæsonen begynder

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 10. januar, hvor billetsalget begynder til aktiviteter i 1. kvartal samt den 4. april, hvor billetsalget til aktiviteter i 2. kvartal finder sted.
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 10. januar. Bemærk i øvrigt, at man maks. kan købe fire billetter pr. person.
Der kan ikke bestilles billetter pr. telefon.
I Ribe: Billetter til sæsonens foredrag købes i indgangen på foredragsaftenen.

Ribe Byhistoriske Arkiv
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

SESF

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Januar

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.
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 histore. 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. Ørstedsgade. 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.

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.

