
Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Januar-juli 2023

Vi ses i

ESBJERG BYHISTORISKE ARKIV

• kurser
• fyraftensforedrag 
• søndagsmatineer
• billedaftener
• havnetur
• orientering om ny hjemmeside og
måde at søge i arkivets databaser på

• arrangementer i samarbejde med
SESF (Sydvestjysk Egns- og Slægts-
historiske Forening)

• opvarmning til byvandringssæsonen
juli og august 2023

Første halvår byder på



FORMIDDAGSKURSER
På opdagelse i din kommune Esbjerg
Tid: 24. og 31. januar, 7., 21. og 28. februar og 7.
marts
Mødested: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske
Arkiv
Kursusleder: Annelene Vestergaard
Besøgsstederne i denne sæson er: Treenigheds-
kirken, Viking, Esbjerg Revyen, Verdensmålshu-
set, Jon og Dittes Hus og Termansens i Ribe. Læs
mere om kursusrækken i specialbrochuren.
Pris: 675 kr. pr. person. 

Mit Esbjerg
Tid: 26. januar, 2., 9. og 23. februar samt 2. og 9.
marts 
Mødested: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske
Arkiv
Kursusleder: Annelene Vestergaard
Denne sæsons fortællere er: Jesper Bank (Es-
bjerg Havn), Inge Merete Kjeldgaard (Esbjerg
Kunstmuseum), fhv. direktør Henning Uth, san-
gerinden Mona Andersen, Vibeke og Michael
Madsen (Madsens Lopperi) samt Mikkel Am-
mitzbøll (byrådsmedlem og medejer af Esbjerg
Bryghus). Læs mere om kursusrækken i special-
brochuren.
Pris: 675 kr. pr. person.  

Hvis ikke andet er oplyst, kan billetter til arrangementerne købes i arkivets
webshop: https://webshop.arkiv.dk/shop/38billetter/.

Har du ikke mulighed for at købe billetterne i webshoppen, kan de i begræn-
set omfang købes i læsesalen i åbningstiden mandag-onsdag kl. 10-16, 

torsdag kl. 10-17 og fredag kl. 10-13.30.

Bemærk: Hav venligst aftalte penge, hvis du betaler med kontanter 
på læsesalen.
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Der venter de »de opdagelsesrejsende« i arkivets kursusrække På opdagelse i din kommune Es-
bjerg nogle spændende besøg fra januar til marts. Kursusleder Annelene Vestergaard har sør-
get for et varieret program med alt fra revy til redningsbåde. Steder man ikke selv kan komme,
men for en gruppe med gode kontakter kan man have heldet med sig.

Som f.eks. i år, hvor følgende besøgssteder indgår i programmet: Treenighedskirken, Viking
Life-Saving Equipment, Esbjerg Revyen, Verdensmålshuset, Jon og Dittes Hus og Termansens,
Ribe. Læs mere om de enkelte besøgssteder i dette program.

Som altid begynder vi tirsdag morgen kl. 9.00 i Samlingssalen i Esbjerg Byhistoriske Arkiv,
Torvegade 47, hvor kursusleder Annelene Vestergaard står klar med kaffe og rundstykker,
parat til at lade op til dagens udflugt. Hvert arrangement forventes at slutte senest kl. 12.00.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

foråret 2023
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Et nyt år og nye fortællere er klar i fortællerækken Mit Esbjerg, som Esbjerg Byhistoriske
Arkiv afholder i januar-marts 2023, hvor kursusleder Annelene Vestergaard har bedt en
række personer fortælle om deres liv og virke i Esbjerg – indfødte såvel som tilflyttere.
Personerne er salgsdirektør Jesper Bank, museumsdirektør Inge Merete Kjeldgaard, fhv.
direktør Henning Uth, sangerinden Mona Andersen, Vibeke og Michael Madsen fra
Madsens Lopperier samt byrådsmedlem og ølbrygger Mikkel Ammitzbøll.

Fortælleformiddagene afholdes i Samlingssalen i Esbjerg Byhistoriske Arkiv en række
torsdag fra slutningen af januar til begyndelsen af marts kl. 9.30 – ca. 12.00. Kurserne
begynder med kaffe, rundstykke, en skarp til halsen og en sang, inden dagens gæst får
ordet. 



EFTERMIDDAGS- OG AFTENKURSER
Gotisk skrift og administrationshistorie
Kurset begynder den 6. februar kl. 16.30.
Pris: 700 kr. for medlemmer af SESF, 750 kr. for ikke-medlemmer. 

Værksted for lokal- og personalhistorie
Kurset begynder den 6. februar kl. 16.30. 
Pris: 700 kr. for medlemmer af SESF, 750 kr. for ikke-medlemmer.
Læs mere om kurserne i SESFs afsnit i folderen.

Spaniens historie
Tid: Tirsdage kl. 19.00-21.00 den 21. februar, den 7., 21. og 28 marts 
samt d. 4. april
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
Historieholdet ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv har i foråret 2023 fokus på Spa-
nien. Et komplekst og sammensat land, som bl.a. skyldes, at det har haft skif-
tende herskere de sidste 2000 år spændende fra romerne til araberne. Engang
stor kolonimagt, i dag medlemsland i EU, men udfordret indefra af politiske og
regionale spændinger. Der læses fælles grundbog, som skaffes som klassesæt.
Pris: 575 kr. pr. deltager. 

FOREDRAG
Fyraftensforedrag

Sædding – fra landsby
til forstad
Tid: Tirsdag den 
14. februar 
kl. 16.30-18.00
Sted: Samlingssalen, Es-
bjerg Byhistoriske arkiv
Ved arkivchef Jørgen
Dieckmann Rasmussen

I dag kan man let fristes til at tro, at Sædding var en del af Esbjerg. Mange kan
dog endnu huske hvordan bybussen vendte ved Solbakken, for der var grænsen
mellem Esbjerg Købstad og Guldager Sognekommune.



Meget er dog sket i mellemtiden, og i eftermiddagens foredrag vil bl.a. blive for-
talt om virksomheder og mennesker, der har præget Sædding. Foredraget er
ledsaget af billeder.
Pris: 75 kr. pr. deltager. 

Esbjerg i 1970’erne
Tid: Tirsdag, den 28. februar kl. 16.30-18.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske arkiv
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
Det begyndte så godt: Fuld fart frem, og så i oktober 1973 blev verden ramt af
en international oliekrise som følge af en krig mellem Ægypten, Israel og Syrien.
Ikke blot steg prisen på råolie mod himlen, men derudover var olielagrene i det
meste af den vestlige verden små og utilstrækkelige. Reaktionen var næsten som
i dag: Energispareråd, kolde stuer og en jul uden julebelyste butikker. Sådan
fortsatte årtiet ud. Foredraget er ledsaget af billeder.
Pris: 75 kr. pr. deltager. 

Bilfri søndag, 25. november 1973.



Søndagsmatineer

Gammelby – en del af Jerne 
Tid: Søndag, den 26. februar kl. 14.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
Esbjerg, Rørkjær og Gammelby var alle oprindeligt en del af Jerne Sognekom-
mune, men da Esbjerg voksede sig ud af Jerne og blev selvstændig sognekom-
mune, tog den Rørkjær med sig, som blev præget af Esbjergs vækst. Udviklingen 
kom langsommere til Gammelby, men efter Jernes indlemmelse i Esbjerg den 
1. april 1945 begyndte også Gammelby at vokse. Foredraget er ledsaget af bille-
der.
Pris: 75 kr. pr. deltager. 

På historisk shoppingtur i Kongensgade
Tid: Søndag, den 12. marts kl. 14.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
Når esbjergensere taler om ejendomme i Kongensgade, sættes ikke-esbjergen-
sere ofte af. ”Der hvor Asta Larsen” havde forretning, eller ”hos fotograf Peter 
Nissen”. I dagens foredrag skal vi på billedvandring gennem Kongensgade opleve 
en gade fyldt med forretninger.
Pris: 75 kr. pr. deltager. 

Strømpehuset, Kongensgade 84-86, 1964.



BILLEDAFTENER
På forårets to billedaftener vises der mere eller mindre ukendte billeder fra ar-
kivets store billedsamling i håb om, at vi i fællesskab og i god stemning kan gen-
kende personer og steder. Erfaringen fra mange forudgående arrangementer
viser, at ukendte billeder kan blive forsynet med både steder og navne. Billederne
vil typisk være fra 1950’erne og 1960’erne.
Pris pr. person pr. billedaften: 50 kr. pr. person. 

Billedaften 74
Tid: onsdag den 8. marts kl. 19.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47

Billedaften 75
Tid: Onsdag, den 29. marts kl. 19.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47

FOREDRAG MED BUSTUR
Esbjerg By og Havn
Tid: Onsdag, den 24. maj kl. 12.30-ca. 16.00
Mødested: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
I dette arrangement kombineres foredrag og udflugt. Først holder arkivchef Jør-
gen Dieckmann Rasmussen et foredrag om Esbjerg Havns og bys opståen, led-



saget af billeder. Og derefter fortsætter deltagerne med  bus og havneassistent
Kurt Mathiesen som guide rundt på havnens område for at se, hvad det hele har
udviklet sig til.
Pris: 200 kr. pr. deltager. 

ANDET
Info-kursus om arkivets hjemmeside og databaser
Onsdag, den 1. marts kl. 14.00-ca. 16.00
Ved dokumentalist Anette Rydahl og arkivar Lars Hyldahl Brockhoff
Esbjerg Byhistoriske Arkivs hjemmeside har været under omlægning i en læn -
gere periode, og som led i det måtte de populære databaser tages ud af drift.
MEN – ved nytårskuren den 29. december kunne Jakob Lose, der er formand
for Esbjerg Byråds udvalg for kultur og fritid, klippe den virtuelle snor over og
som den første officielt tage databaserne i brug igen.
På kurset vises, hvordan man kan gøre brug af arkivets hjemmeside og hvordan,
databaserne fungerer.

Der anbefales at medbringe egen PC’er til gennemgangen.
Der kan maksimalt deltage 30 personer, og det er gratis at deltage. Tilmelding
er ikke nødvendig.

BYVANDRINGER
Arkivets offentlige byvandringer begynder den 1. juli. Sæsonprogrammet vil fo-
religge i midten af juni.



• Kurser
• Foredrag
• Slægtsforskningscafeer

Med

Sydvestjysk Egns- og 
Slægtshistoriske Forening

Første halvår 2023

Følg med i SESFs aktiviteter på sesf.dk, hvor du også
kan tilmelde dig. Årligt kontingent kun 50 kr.

Billetsalg: Se de enkelte arrangementer.



KURSER
Gotisk skrift 
Tid: Mandage kl. 16.30-18.00: Den 6., 20. og 27. februar, den 6., 13., 20. og 27,
marts
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
Er du slægtsforsker eller lokalhistoriker og skal til at arbejde med kilder med
megen tekst, er dette kurset for dig. Du lærer ikke blot at finde kilderne, men
også at læse dem. Kurset arrangeres i samarbejde med Esbjerg Byhistoriske
Arkiv og Sydvestjysk Folkeuniversitet.
Pris: 700 kr. for medlemmer af SESF. For ikke-medlemmer er prisen 750 kr. 

Værksted for lokal- og personalhistorie
Tid: Mandage kl. 19.00-21.00: Den 6., 20. og 27. februar, den 6., 13., 20. og 27.
marts
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
På dette kursus arbejder deltagerne med deres egne projekter. Slægtsforsker
man, gør man det, arbejder man med lokalhistorie, gør man det, men man sti-
muleres af de andres arbejde og de drøftelser, der er undervejs. Ikke mindst i
kaffepausen. Kurset arrangeres i samarbejde med Esbjerg Byhistoriske Arkiv og
Sydvestjysk Folkeuniversitet.
Pris: 700 for medlemmer af SESF. For ikke-medlemmer er prisen 750 kr.  

FOREDRAG

Slægtsforskningens nye veje
Tid: 9. marts kl. 19.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv Torvegade 47 
Ved cand.phil. Svend Erik Christiansen, Brabrand

Hvis ikke andet er oplyst, kan billetter til arrangementerne købes i arkivets
webshop: https://webshop.arkiv.dk/shop/38billetter/.

Har du ikke mulighed for at købe billetterne i webshoppen, kan de i begræn-
set omfang købes i læsesalen i åbningstiden mandag-onsdag kl. 10-16, 

torsdag kl. 10-17 og fredag kl. 10-13.30.

Bemærk: Hav venligst aftalte penge, hvis du betaler med kontanter 
på læsesalen.



SESF får besøg af Svend Erik Christiansen, som er et kendt ansigt i slægtsfor-
skerkredse. Han har gæstet SESF tidligere, men vi har bedt ham fortælle om
slægtsforskningens nye veje. Nye tiltag har udvidet mulighederne for at finde
vore slægtninge. Vi kan nu bl.a. søge på tværs af alle folketællinger 1787-1930
og alle kirkebøger 1814-1918, men også søge i nye registre til andre centrale kil-
der. Mange digitaliserede bøger og aviser er blevet tilgængelige, og via DNA-
test kan vi tjekke vores egen slægtsforskning. 

Pris: Det koster 75 kr. (incl. kaffe og kage) for medlemmer af SESF at deltage.
For ikke-medlemmer koster det 125 kr. – Man kan også betale ved døren.



SLÆGTSFORSKERCAFEER
Torsdag, den 9. februar, torsdag den 2. marts og torsdag den 30. marts kl. 16.30-
18.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv. 
På slægtsforskercafeerne er programmet løsere end ved foredrag, og der kan
stilles spørgsmål om alle tænkelige udfordringer, man må være løbet ind i. Dog
har bestyrelsen besluttet at have et indlæg om kirkebøger den 9. februar og om
folketællinger den 2. marts – de to grundlæggende kilder i al slægtsforskning,
men som kan være svære at finde rundt i. Den 30. marts kommer der en op-
følgning af de to kildetyper.
Gratis adgang. Tilmelding er ikke nødvendig.

TURE
Sommerudflugt (heldagstur) tirsdag den 13. juni 2023 
Går til Thyborøn og Ulfborg, hvor vi bl.a. skal besøge Sea War Museum Jutland
og Hedekaffe. Detaljeret program følger omkring påske.

ANDET 
Generalforsamling i SESF
Torsdag, den 23. marts kl. 19.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv



Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne, men krydres med kaf-
febord, foredrag og lodtrækning af en række gevinster. 
Ønsker man at deltage i kaffebordet, skal man købe en kaffebillet til 50 kr. senest
tirsdag den 20. marts kl. 16.00 i arkivets webshop eller på arkivets læsesal. 

40-års jubilæum
Fredag den 14. april kl. 14-16
Sted: Esbjerg Byhistoriske Arkiv 

SESF fylder 40 år, og en markering finder sted i Esbjerg Byhistoriske Arkiv. For-
eningens medlemmer vil blive indbudt til en hyggelig og interessant eftermiddag
fredag den 14. april i arkivets lokaler. Vi forventer dog ikke »kongeligt besøg«
som ved 30-års jubilæet.

»Dronning Margrethe«
ankommer til SESF’s 
generalforamling,
marts 2013


