
Beretning for 2017 – Arkivsamvirket i Varde –  

Tilbageblikket over 2017 kan passende starte med arkivsamvirkets generalforsamling i Horne d, 21. marts 

2017. 

Der var mødt repræsentanter for 16 af samvirkets 18 arkiver. På valg til bestyrelsen var Karsten Madsen fra 

Ansager, Herman Hansen fra Aarre og Hans Ole Villadsen fra Alslev og alle tre blev genvalgt uden 

modkandidater. Desuden blev det på generalforsamlingen besluttet at tilpasse fordelingsnøglen for de 

kommunale tilskud, så hver arkiv modtager et grundtilskud på kr. 3.000 mod tidligere kr. 2.500.  

Efter generalforsamling var der indlæg af kulturkonsulent Signe Mejstrup Sørensen fra Varde Kommune og 

arkivkonsulent Karen Jermiin Nielsen fra SVA. (Sydvestjyske Arkiver) 

Bestyrelsen konstituerede sig uændret med Hans Ole Villadsen som formand, Herman Hansen som 

næstformand, Lissi Møller Kristensen som sekretær, Kurt Kristiansen som kasserer.  

På det årlige dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget var arkivsamvirket repræsenteret ved Hans Ole 

Villadsen og Herman Hansen. Mødet blev afviklet i en positiv ånd, og arkivernes indsats for indsamling og 

formidling af den lokale kulturarv blev værdsat af udvalget.   

Efterårsmødet blev traditionen tro holdt i Ølgod med 50 deltagere. Her var journalist Lotte Printz gæst med 

et oplæg om erindringsindsamling og skriftlig formidling. 

Hen over forsommeren besøgte kulturkonsulent Signe Majstrup Sørensen alle 18 arkiver i kommunen. 

Besøgene var til gensidig gavn og glæde. 

Overordnet kan 2017 betegnes som et stabilt arbejdsår for de 18 arkiver. Arbejdet med at indsamle, 

registrere og formidle den lokale historiske kulturarv fortsætter med stor energi og entusiasme. Lokalt 

nyder arkiverne stor opbakning og velvilje. Der er blevet arrangeret ture, udgivet publikationer og lavet 

udstillinger. 

Alle arkiver har brugbare lokaler til deres virksomhed. Der er 14 arkiver i kommunale bygninger, og fire 

arkiver med andre løsninger. Det er glædeligt, at Varde Kommune fortsat kan finde faciliteter til arkiverne. 

Senest har arkivet i Aarre fået afklaret de fremtidige lokaleforhold.  

Arkivernes økonomi er i balance. Udgifterne tilpasses efter indtægterne. De fleste mindre arkiver har 

tilknyttet en støtteforening, som yder et afgørende økonomisk bidrag til driften.  

De danske lokalarkivers registreringssystem ”Arkibas5” er i fortsat udvikling. Det er et brugervenligt og 

effektivt værktøj, både ved den interne registrering og ved den eksterne formidling via www.arkiv.dk. 

Antallet af registrerede billeder i samvirkets 18 arkiver er hen over 2017 steget til 56.000 stk. Igen her kan 

vi glædes os over kommunal velvilje, idet Varde Kommune betaler afgiften til CopyDan.  

Selv om der er store forskelle på de enkelte arkivers kapacitet, er der grund til fortsat optimisme og tro på 

en fremtid for de 18 Varde arkivers markante position, som små lokale kulturinstitutioner.  

Alslev, den 15. marts 2018 

Hans Ole Villadsen 
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