ESBJERG BYHISTORISKE ARKIV
UDSTILLINGER
Esbjerg Havns fremtidsplaner
Fra 2. januar
Esbjerg Havn har store planer om havnens udvikling – der er brug for plads på en havn i konstant aktivitet og
omstilling. De seneste planer, som vedrører udvidelse af Sydhavnen, er beskrevet i projektform, og der er udarbejdet en model for en eventuel udvidelse. Modellen står midlertidigt til rådighed for Esbjerg Byhistoriske Arkiv
som supplement til de tre historiske modeller, arkivet allerede råder over.
Fra alle jer til os 2019
Fra 2. januar
I forbindelse med arkivets såkaldte nytårskur åbnede Esbjerg Byhistoriske Arkiv en udstilling med eksempler fra
nogle af indleveringerne i 2019 samt lidt om arkivets egne aktiviteter i årets løb. Der vises bl.a. billeder fra Hugins togt over Nordsøen i sommeren 1949, og fra en af årets store afleveringer, fotograf Bent Medvind Sørensens arkiv, er der fotos af offshore-aktiviteter og olieliv på havnen.

FORMIDDAGSAKTIVITETER
På opdagelse i din kommune Esbjerg
Tirsdag kl. 9.00 - ca. 12.00 den 21. og 28. januar, den 4., 18. februar og 25. februar samt den 3. marts (dvs. kursusfri i skolernes vinterferie)
Mødested: Samlingsalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg
Forårssæsonens opdagere skal med Gudrun Arnborg i spidsen høre om/besøge Wellvita/Mezina, Esbjerg Lufthavn, Kalmar-huse, Esbjerg Kulturskole, Rambøll og Hotel Britannia.
Detaljeret program for kurset fås i Esbjerg Byhistoriske Arkiv i åbningstiden eller kan findes via webshoppen.
Pris: 600 kr. pr. person. Billetter kan købes fra torsdag, den 9. januar kl. 10.00. Hver deltager kan maks. købe fire
billetter, hvad enten det sker i arkivets læsesal eller via webshoppen.
Fortællerækken Mit Esbjerg
Torsdag kl. 9.30-ca. 12.00 den 23. og 30. januar, den 6., 20. og 27. februar samt den 5. marts (dvs. kursusfri i
skolernes vinterferie)
Sted: Samlingsalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg
I forårets Mit Esbjerg bydes der velkommen til en række personer, der har noget spændende at fortælle – fra
hver deres ståsted – men ét har de fælles: De er knyttet til Esbjerg, hvad enten de er født og opvoksede her eller
er tilflyttere. Personerne er pens. politibetjent Finn Thor Sørensen, direktør for Team Esbjerg Hans Christian Warrer, fhv. direktør Carl Backs, frisør William ’Don’ Claydon-Smith, lægefaglig direktør på Sydvestjysk Sygehus
Anna-Marie Münster og social- og arresthuspræst Ingelise Wenzel.
Detaljeret program for hele fortællerækken fås i Esbjerg Byhistoriske Arkiv i åbningstiden eller kan findes via
webshoppen.
Pris: 600 kr. pr. person. Billetter kan købes fra torsdag, den 9. januar kl. 10.00. Hver deltager kan maks. købe fire
billetter, hvad enten det sker i arkivets læsesal eller via webshoppen.

KURSER
Danmark under 2. Verdenskrig – semester 2
Tirsdag kl. 19.00-21.00 den 4. og 18. februar, den 3. og 17. og 31. marts
Det nærmer sig – 75-året for Danmarks befrielse. Det bliver uden tvivl markeret over det ganske land til den tid,
men hvad skete der mere konkret i Danmark dengang? Det arbejder vi med på dette kursus om Danmark under
2. Verdenskrig, som begyndte i efteråret, men nye deltagere kan godt koble sig på. Og det er verdenskrigens
sidste år, hovedvægten ligger på. Der læses fælles grundbog, som fremskaffes i klassesæt.
Pris: 550 kr. pr. person.
Tilmelding: Kurset er arrangeret i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet, men rent praktisk tilmelder man
sig til Esbjerg Byhistoriske Arkiv pr. mail til byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk eller tlf. 7616 3900. Betaling
sker første kursusgang eller snarest derefter.

Mod befrielsen
Søndag, den 29. marts kl. 14.00-16.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
Første halvår af 2020 er præget af jubilæer. Den 5. maj er det 75 år siden, Danmark blev befriet, og i den anledning holdes der et foredrag om besættelsens sidste måneder og den nærmeste tid, der fulgte. Det kunne have
udviklet sig til en blodig affære, men gjorde det heldigvis ikke.
Pris: 50 kr., der betales ved indgangen.

BILLEDAFTENER
Interessen for billedaftenerne er tilsyneladende umættelig. Der har været afholdt i alt 68, men interessen er stadig stor for at være med til hovedspring ud i nogle af de mange billeder, arkivet kun har ringe eller ingen viden
om, men hvor vi som regel går meget klogere hjem efter en billedaften. I forårssæsonen bliver der derfor afholdt
to billedaftener med Bølling-billeder, som stadig kan udfordre deltagerne.
Entre: 40 kr. pr. person. Der udbydes 75 billetter pr. aften, og billetsalget begynder torsdag, den 9. januar kl.
10.00. Hver person kan maks. købe fire billetter.
Billedaften 69
Onsdag, den 19. februar kl. 19.30 – NB. Dørene åbner først kl. 18.45.
Billedaften 70
Onsdag, den 25. marts kl. 19.30 – NB. Dørene åbner først kl. 18.45.

TURE
I 2. Verdenskrigs spor
Tirsdag, den 26. maj
Heldagstur
I forlængelse af kurset om Danmark under 2. Verdenskrig arrangeres der en tur til det sønderjyske. Turen er ikke
planlagt i detaljer endnu, men detaljeret program med tider og priser vil foreligge i slutningen af marts. Kursister
og deres ledsagere har fortrinsret, men ledige pladser tilbydes andre interesserede.
Billetsalget til turen begynder tirsdag, den 7. april kl. 10.00 i arkivets læsesal eller i arkivets webshop.
Kulturhistorisk cykeltur til Vester Nebel Fiskesø
Onsdag, den 27. maj kl. 16.00 – der er afgang fra Rytterstatuen på Torvet
Målet for årets kulturhistoriske cykeltur, der er arrangeret i samarbejde med Cyklistforbundet i Esbjerg, er Vester
Nebel Fiskesø. I 1968 fik Thøger Nielsen fra Bryndum Sogn en god idé. Han opkøbte de nedlagte mergelgrave,
hvor der fra 1912-1950 blev gravet mergel. I de gamle mergelgrave grundlagde han det, der i dag hedder Nebel
Sø Put & Take,. som i 2018 fejrede 50-års fødselsdag. Søen er formentlig landets ældste af sin slags. Her holder
vi pause med lidt at spise og drikke, og der fortælles om stedets historie. Har man lyst, kan man blive hængende
og fiske, dog for egen regning. Turen er ca. 30 km lang – ruten afhænger af vind og vejr.
Pris: 75 kr. pr. deltager.
Billetsalget til turen begynder tirsdag, den 7. april kl. 10.00 i arkivets læsesal eller i arkivets webshop.
Foredrag og bustur: Esbjerg – en utrolig historie
Samarbejdet med Esbjerg Havn om foredrag og ture på Esbjerg Havn fortsætter i første halvdel af 2020 med tre
arrangementer. Hvert arrangement indledes med et kortere oplæg ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
om Esbjerg Havns og bys historie. Det foregår i Samlingssalen i Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Efter foredraget går
deltagerne til Museumspladsen, hvor Darum Busser er parat til at tage deltagerne på en tur »på havnen« med
en medarbejder ved Esbjerg Havn som guide. På den måde kommer vi inden for på det afspærrede område,
man normalt ikke har adgang til. Arrangementerne finder sted:
Lørdag,
Torsdag,
Torsdag,

den 25. april
den 4. juni
den 25. juni

kl. 09.00- ca. 13.00
kl. 12.30- ca. 16.30
kl. 12.30- ca. 16.30

Pris: 150 kr. pr. person. Billetter sælges fra tirsdag, den 7. april kl. 10.00 i Esbjerg Byhistoriske Arkiv eller i arkivets webshop.

FYRAFTENSFOREDRAG
Da Golfvej lå i Østerbyen
Tirsdag, den 25. februar kl. 16.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Selv om Esbjergs historie er kort, rummer den mange forandringer. Det gælder ikke mindst Østerbyen, som efter
en stille begyndelse i dag fremstår som en levende bydel med mange boliger og boligformer.
Mange forhold har påvirket området – den korte afstand til havet betød frem til ca. 1935 mange oversvømmelser, som den øvrige by også fik at mærke, når f.eks. gasværket blev sat under vand.
Esbjergs stærke afholdsbevægelse udstykkede 70 tdr. land til kolonihaver, hvor nogle af områdets ældste villaer
findes i dag, og så havde kvarteret mange og store arbejdspladser, bl.a. teglværker, tobaksfabrik, slagterier og
en møbelfabrik. Af rekreative tilbud var der blandt andet en golfbane, hvor Esbjerg Golfklub blev grundlagt, og
som gav navn til Golfvej – gaden vi i dag kender som Ingemanns Allé. Det er noget af alt dette, eftermiddagens
foredrag handler om, og det er ledsaget af billeder
Pris: 50 kr. pr. person. Da interessen for arrangementet forventes at være stor, sælges der billetter til foredraget
på forhånd. Der udbydes i alt 70 billetter. Billetsalget begynder mandag, den 3. februar kl. 10.00. Evt. resterende
billetter sælges ved indgangen på foredragsdagen.
Da havnen var fyldt med fiskekuttere
Tirsdag, den 10. marts kl. 16.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen
I Esbjerg taler man stadig om livet på fiskerihavnen – om dengang havnen var fyldt med kuttere, og næsten alle
esbjergensere var i familie med eller kendte nogen, der arbejdede med fisk og/eller fiskeri. Sådan er det ikke
længere, for efter en opblomstring efter besættelsen og kulmination omkring 1970 er antallet af Esbjerg-kuttere
næsten nede på et antal som i fiskeriets barndom, selv om tonnagen er mange gange større.
I foredraget bliver der ikke blot fortalt om havn og fiskeri, men også om beddinger, auktionshal, sømandshjem
og skipperskole. Der gøres også en afstikker op i byen for at få Tivoli, Centralhotellet, Hotel Spangsberg, Rio
Bravo m.m. med i foredraget.
Pris: 50 kr. pr. person. Der kræves ikke forhåndstilmelding – entreen på 50 kr. betales ved indgangen.

SØNDAGSMATINEER
Østerklev – et hus med en usædvanlig historie
Søndag, den 23. februar kl. 14.00-16.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen og Inge Thygesen
Østerklev er navnet på det statelige hus på Hjerting Strandvej 77. Det er
tegnet af arkitekt C. H. Clausen og opført som privatbolig. Sådan fungerede det også frem til 1947, og sådan fungerer det også i dag, men fra
1947-ca. 1975 var det ejet af Mødrehjælpen for Ribe og Ringkøbing
amter og fungerede som såkaldt svangrehjem, hvor gravide piger kunne
få et diskret ophold. Fra 1976-1989 var det rekreationshjem for Ribe
Amt, inden det blev nedlagt, og bygningerne solgt til en privat køber. Det
er ikke mindst om tiden som svangrehjem under Mødrehjælpen, der er
fokus på i eftermiddagens foredrag, som ledsages af billeder og fortælling af én af pigerne fra dengang.
Pris: 50 kr. pr. person. Da interessen for arrangementet forventes at være
stor, sælges der billetter til arrangementet. Der udbydes i alt 70 billetter.
Billetsalget begynder mandag, den 3. februar kl. 10.00. Evt. resterende
billetter sælges ved indgangen på foredragsdagen.

ANDET
Fem forbandede år - Befrielsen 75 år
Mandag, den 4. maj kl. 19.00
Sted: Cafeen, Tobakken, Gasværksgade 2, 6700 Esbjerg
I år er det 75-året for befrielsen, og det markeres bl.a. i Cafeen på Tobakken, hvor der afholdes en intim, bevægende og smuk aften i ord toner og billeder. Sangeren Dorte Mørup Tagmose, akkompagneret af pianisten Søren
Kaspersen, står for de musikalske indslag, og arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen viser billeder fra og fortæller om Esbjerg under besættelsen. Aftenens gæstetaler er Hanne Meyer, der fortæller om sin 4. maj 1945. Der
bydes på kaffebord med boller og kringle.
Pris: 205 kr. pr. person.
Billetter kan købes via Tobakkens hjemmeside, i Esbjerg Byhistoriske Arkiv eller i arkivets webshop fra mandag,
den 13. januar.

Sydvestjysk Egns- og
Slægshistoriske Forening
KURSER
Gotisk håndskrift og administrationshistorie
Mandag kl. 16.30-18.00 den 3., 17. og 24. februar (dvs. minus skolernes vinterferie) samt den 2., 9., 16. og 23. marts
Sted: Samlingsalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
I hvilke kilder finder man oplysninger om familiens historie og enkeltpersoners skæbne, når man har været kirkebøger og folketællinger igennem? Det er formålet med dette kursus, hvor det også vises, hvordan kilderne findes i arkiverne og/eller digitalt. Endelig fokuseres der på at træne læsningen af gotisk skrift – og der vil bl.a.
blive læst tekster, som deltagerne selv har haft udfordringer med at læse.
Pris: 700 kr. pr. person
Tilmelding: Kurset er arrangeret i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet og Esbjerg Byhistoriske Arkiv,
men rent praktisk tilmelder man sig til Esbjerg Byhistoriske Arkiv pr. mail til byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk eller tlf. 7616 3900. Betaling sker i forbindelse med første kursusgang.
Værksted for lokal- og personalhistorie
Mandag kl. 19.00-21.00 den 3., 17. og 24. feb. (dvs. minus skolernes vinterferie) samt den 2., 9., 16. og 23. marts
Sted: Læsesalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
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 vinterferie, mødes aktive lokalhistorikere og slægtsforskere i arkivet. De arbejder med
individuelle emner, men holder løbende hinanden underrettet om, hvad der arbejdes med, og hvordan det går.
Pris: 700 kr. pr. person.
Tilmelding: Kurset er arrangeret i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet og Esbjerg Byhistoriske Arkiv,
men rent praktisk tilmelder man sig til Esbjerg Byhistoriske Arkiv pr. mail til byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk eller tlf. 7616 3900. Betaling sker i forbindelse med første kursusgang.

FOREDRAG
I forårssæsonen arrangerer Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening (SESF), Esbjerg Byhistoriske Arkiv
og Sydvestjysk Folkeuniversitet to foredrag om slægtsforskning. Der kræves ikke forhåndstilmelding – entreen
betales ved indgangen. For medlemmer er entreen 50 kr. pr. person. For ikke-medlemmer er den 100 kr. Medlemskab til 50 kr. kan tegnes.
Kom godt i gang med slægtsforskning – og kom videre
Torsdag, den 6. februar kl. 19.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivchef, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Mange danskere dyrker slægtsforskning, og i pauser i dagens program »jagter« de oplysninger om forfædrene.
Dette foredrag er rettet mod nybegyndere eller mindre øvede i slægtsforskning. Der præsenteres en række databaser og hjemmesider, som gør det nemt at komme i gang og finde de helt grundlæggende oplysninger til
slægtsforskning. Fordelen ved de indtastede oplysninger er bl.a., at man kan søge i dem uden at skulle kæmpe
med »de mærkelige håndskriftsformer«, der blev brugt før formskriften.
Fra tysk til dansk – genforeningens praktiske problemer
Torsdag, den 27. februar kl. 19.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved cand.mag. Inger Buchard, Varde
Afstemningen i Zone 1 var overstået den 20. februar 1920, og den nye grænse lå fast. Men hvad skete der så –
med statsborgerskabet. formuen, forsikringen, sygekassen, fagforeningen, skolen, myndighederne, sproget,
kontakten til familien syd for grænsen ...?
Foredraget vil tegne et billede af alle de praktiske problemer, den enkelte stod overfor, når han/hun skulle finde
sig til rette i et system, der blev forandret grundlæggende i årene efter genforeningen

SLÆGTSFORSKNINGSCAFEER
Torsdag den 6. februar, 5. marts og 2. april kl. 16.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47
Interessen er voksende for de såkaldte slægtsforskningscafeer, som SESF og Esbjerg Byhistoriske Arkiv afholder
i fællesskab. På slægtsforskningscafeerne kan man spørge efter hjælp til udfordringer, man har mødt i sit arbejde, eller man kan lade sig inspirere af andres fortællinger om gode kilder eller interessante fund.
Pris: Det er gratis for medlemmer af SESF at deltage. For ikke-medlemmer koster det 50 kr., med mindre medlemskab tegnes.

BYVANDRINGER
I 2020 udbyder Esbjerg Byhistoriske Arkiv følgende offentlige byvandringer: Esbjergs første byplan, Klatterup,
Esbjerg nord for Skolegade, Esbjerg under 2. Verdenskrig, Kirkegården ved Gormsgade, Fovrfeld Gravlund, Jerne
Kirkegård, Historisk rute i Sædding, som er sæsonens nyhed, I. C. Møllerparken og det nordvestlige Esbjerg. Alle
byvandringer foregår om aftenen.
Byvandringerne holdes:
Torsdag, den 25. juni kl. 19.00:
Tirsdag, den 30. juli kl. 19.00:
Torsdag, den 2. juli kl. 19.00:
Tirsdag, den 7. juli kl. 19.00:
Torsdag, den 9. juli kl. 19.00:
Tirsdag, den 14. juli kl. 19.00:
Torsdag, den 16. juli kl. 19.00:
Tirsdag, den 21. juli kl. 19.00:
Torsdag, den 23. juli kl. 19.00:

Nybyggerbyen Esbjerg
Klatterup – Udgår fra Tobakken
Esbjerg nord for Skolegade
Esbjerg under 2. Verdenskrig
Kirkegården ved Gormsgade. – Udgår fra Kirkegårdskontoret
Fovrfeld Gravlund – Udgår fra pladsen foran Gravlundens Kapel.
Jerne Kirkegård
I. C. Møller Park
Det røde Esbjerg (det nordvestlige Esbjerg) – Udgår fra pladsen foran Esbjerg
Vandrerhjem.
Tirsdag, den 28. juli kl. 19.00: Historisk Rute i Sædding – Mødested Mennesket ved havet. NB. Deltagere skal
være godt gående.
NYHED
Torsdag, den 30. juli kl. 19.00: Esbjerg under 2. Verdenskrig
Tirsdag, den 4. aug. kl. 19.00: Nybyggerbyen Esbjerg
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. Billetsalget begynder den 7. april kl. 10.00

MEDLEMSMØDER
Danmark set fra luften – før Google
Torsdag, den 12. marts kl. 19.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Ved arkivleder Henning Jørgensen, Vester Nebel Sognearkiv
Hjemmesiden Danmark set fra luften - før Google har efterhånden eksisteret i en del år og kendes af mange.
Den er fyldt med luftfotos af gårde, huse og landskaber. Indtil 2019 var det dog begrænset hvor mange billeder,
man kunne finde fra det sydvestjyske.
I 2019 blev der lagt en mængde luftfotos fra vores område på siden, så der i dag er ca. 233.000 billeder fra Sydjylland. Heraf er dog kun ca. 60% rigtigt geografisk placeret på Danmarkskortet. I aftenens indlæg vil man få
mere at vide om billederne på hjemmesiden, hvordan den og billederne kan anvendes og ikke mindst, hvordan
man som bruger kan hjælpe med at få billederne placeret geografisk korrekt. Og måske kan man finde en optagelse, hvor familien har hængt vasketøjet til tørre på hækken i haven eller glemt at lukke porten ind til laden!
Pris: Det er gratis for medlemmer af SESF at deltage. For ikke-medlemmer koster det 50 kr., med mindre medlemskab tegnes.
Om ejendomshistorie
Ved bibliotekar og SESFs kasserer Birgit Juul Kristensen, SDUs Bibliotek
Torsdag, den 26. marts kl. 19.30
Mange slægtsforskere vil gerne finde ud af, hvor deres forfædre har boet, hvordan deres ejendom har set ud,
eller hvad adresse. Det vil være muligt i de fleste tilfælde, men er ikke let. I aftenens foredrag vil der blive fortalt
om og vist forskellige kilder, man skal anvende og hvilke hjemmesider, man skal benytte for at finde frem til den
faktiske adresse.
Det er gratis for medlemmer af SESF at deltage. For ikke-medlemmer koster det 50 kr. med mindre medlemskab tegnes.

Slægtsforskningscafeer
Torsdag den 6. februar, 5. marts og 2. april kl. 16.30-18.00
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Torvegade 47
Da der stadig er interesse for slægtsforskningscafeerne, som typisk er medlemssammenkomster uden fast
dagsorden, arrangeres der tre cafeer i første halvår af 2020. På slægtsforskningscafeerne kan man spørge efter
hjælp til at løse egne udfordringer 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. For ikke-medlemmer koster det 50 kr. at deltage (medlemskab til 50 kr. kan tegnes).

GENERALFORSAMLING
Generalforsamling i SESF
Torsdag, den 19. marts kl. 19.30
Sted: Samlingssalen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
SESF afholder generalforsamling i Samlingssalen i Esbjerg Byhistoriske Arkiv i henhold til vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der kaffebord, og i pausen er der mulighed for at betale kontingent for 2020. Der vil desuden være lodtrækning om en række præmier blandt de, der fornyer kontingent den pågældende aften. Til sidst
vil afdelingens næstformand Jørgen Dahl Nielsen fortælle om og vise billeder fra en ferie i New Zealand og Australien.
Generalforsamlingen er åben for medlemmer, men ønsker man at deltage i kaffebordet, skal man af hensyn til
det praktiske arrangement på forhånd købe kaffebilletter, der koster 50 kr. Salget begynder efter uge 7.

TURE
Forårstur til Digegrevens gård ved Ballum
Søndag, den 26. april
Vi skal besøge Digegrevens gård ved Ballum
(eftermiddagstur). Stuehuset til den oprindelige firlængede gård blev bygget i 1857. Navnet henviser til, at gårdens seneste beboer og
hans far før ham havde titel af digegreve.
Stuehuset med forhave blev i 2005 restaureret med respekt for den oprindelige stil. Turen
indledes med en tur med bussen omkring Ballum, hvor den lokale guide vil fortælle om
såvel landskabet, egnens historie og kendte
folk som Jens Rosendahl. Efter turen får vi smagsprøver på det sønderjyske kaffebord, og vi får også en rundvisning i og en fortælling om gården.
Endeligt program med tider og priser foreligger til generalforsamlingen den 19. marts.
Billetter sælges fra tirsdag, den 7. april kl. 10.00 i Esbjerg Byhistoriske Arkiv eller i arkivets webshop.
Sommerudflugt
Mandag, den 8. juni 2020
I 2020 fejres 100-året for genforeningen, og temaet for sommerudflugten (heldagstur) kredser omkring denne
betydelige, historiske begivenhed. Målet er Flensborg, og vi planlægger at skulle besøge Flensborghus, Helligåndskirken samt Duborgskolen. Flensborghus er i dag centrum for det danske kulturarbejde i Sydslesvig og
rummer bl.a. sekretariater for Sydslesvigsk Forening og Sydslesvigsk Vælgerforening. Helligåndskirken er den
danske kirke, der er beliggende i Flensborgs centrum. Den blev opført i 1386. Duborgskolen er en dansk skole i
Flensborg. Den rummer både en folkeskole og et gymnasium. Skolen ligger på tomten af det forhenværende Duborg Slot på Duborg Banke. Bygningen er med sin beliggenhed meget synlig i Flensborgs bybillede. På hjemvejen nydes aftensmaden på Den Gamle Grænsekro i Christiansfeld.
Endeligt program med tider og priser foreligger til generalforsamlingen den 19. marts.
Billetter sælges fra tirsdag, den 7. april kl. 10.00 i Esbjerg Byhistoriske Arkiv eller i arkivets webshop.

RIBE BYHISTORISKE ARKIV
Slægtsforskningscafé i samarbejde med Ældre Sagen
I samarbejde med Ældre Sagen byder arkivet velkommen til
åben slægtsforskningscafe. Her kan du vende diverse vanskeligheder med ligesindede eller blot forske videre i godt selskab. Så tag den bærbare computer og slægtstræet under
armen og besøg arkivet onsdage fra kl. 13 i uge 6-14 - uge 7
undtaget. Alle slægtsforskere er velkomne!
Der kræves hverken tilmelding eller billetter for at deltage.
Stedkendt i Ribe
Onsdag, den 11., 18. og 25. marts kl. 9.15
Mødested: seminarieHuset
Tre onsdage får vi et indblik i Ribe af i dag, når vi drager på besøg hos lokale virksomheder og institutioner. Vi
mødes til kaffe og et rundstykke kl. 9.15, og udgår herfra i egne biler til dagens vært.
Besøgsstederne annonceres senere på arkivets hjemmeside.
Billetsalg: Senest tirsdag, den 3. marts. Billetter kan købes i arkivet eller via webshoppen
http://webshop-arkiv.esbjergkommune.dk
Pris: 150 kr. for tre gange
Billedmatiné
Søndag, den 1. marts kl. 14.00-16.00
Sted: Fællessalen, seminarieHuset, 6760 Ribe
Ribe Byhistoriske Arkiv fremviser kendte og ukendte motiver fra gemmerne. Nye motiver er klar til at blive set,
gættet eller forklaret af deltagerne. Måske genkender en deltager faster Signe, 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!
Pris: 25 kr. til kaffe og kage.
Billetsalg: Senest tirsdag, den 25. februar. Billetter kan købes på arkivet eller via webshop
http://webshop-arkiv.esbjergkommune.dk
Hvem, hvad, hvor og
hvornår? Måske kan
du hjælpe arkivet på
vej. Foto: Ribe Byhistoriske Arkiv,
R05950-070.

UDGIVELSER FRA ESBJERG BYHISTORISKE ARKIV

Forord
Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Foto: Torben E. Meyer,
Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Med januar begynder en ny sæson – nye opgaver og udfordringer venter. Det er ikke
ensbetydende med ”business as usual”, for ved budgetforhandlinger i oktober og
november blev det besluttet at spare på Ribe Byhistoriske Arkiv, men også i at indlede en fusion af Esbjerg Museum og Esbjerg Byhistoriske Arkiv med flytning til Torvegade 45 derefter. For Ribe Byhistoriske Arkiv betyder besparelsen en reduktion i
åbningstiden, så der kun er åbent en gang om måneden, hvilket bliver den 1. tirsdag
i hver måned. Om fusionen kan der endnu ikke siges ret meget, da de indledende
øvelser først blev påbegyndt i november, men processen skrider fremad.
Ribe Byhistoriske Arkiv afholder stadig slægtsforskningscafeer i samarbejde med
Ældre Sagen i Ribe, der udbydes Stedkendt i Ribe og en enkelt billedmatiné. Og bag
kulisserne registreres og digitaliseres der, så mere og mere materiale bliver tilgængeligt online. Spørgsmål kan stilles via mail, som mange allerede gør, så i de uundgåelige besparelsers lys er det løsningen.
Som en afdeling under Esbjerg Byhistoriske Arkiv indgår Ribe Byhistoriske Arkiv
også i fusionen, men der er ikke planer om flytning af arkiv og samlinger.
Selv om digitalisering er vigtig og bringer materiale i arkivernes samlinger ud til hele
verden, må man i Grundtvigs land aldrig glemme det levende ord. Mødet med historiske steder og dialog med levende fortællere giver en ekstra dimension, som ikke
lader sig erstatte med alverdens elektronik. Derfor fortsætter Esbjerg Byhistoriske
Arkiv de populære kurser og arrangementer, der samler mange mennesker. I det
omfang der er mulighed for det, medvirker arkivet også fortsat til foredrag i foreninger og virksomheder eller foredrag og byvandringer for skoler og institutioner. Samtidig beriger arkivets mange frivillige det store antal databaser på hjemmesiden
med oplysninger. I 2019 var der næsten 630.000 besøgende på arkivets hjemmeside, og i gennemsnit varede deres besøg 8,5 minut. På den travleste dag var der
over 10.000 besøgende på hjemmesiden. Godt de ikke alle sammen mødte i arkivets lokaler, for så ville de fysiske rammer være eksploderet.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv

Januar-juni 2020

Juni

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.

04. (torsdag) kl. 12.30: Foredrag og havnetur #2

Bøger i kommission

DET SKER
Januar
02. (torsdag) kl. 10.00: Udstillingerne Fra alle jer til os 2019 og Esbjerg Havns fremtidsplaner
21. (tirsdag) kl. 09.00:

Kursusrækken På opdagelses i din kommune begynder

23. (torsdag) kl. 09.30: Fortællerækken Mit Esbjerg begynder

Februar
03. (mandag) kl. 10.00: Billetsalg til foredrag i februar
03. (mandag) kl. 16.30: Kurset i gotisk skrift og lokalhistorie begynder
03. (mandag) kl. 19.00: Værksted for lokal- og personalhistorie begynder
04. (tirsdag) kl. 19.00:

Kursusrækken Danmark under 2. Verdenskrig begynder

05. (onsdag) kl. 13.00:

Slægtsforskercafeerne i samarbejde med Ældre Sagen begynder RIBE

06. (torsdag) kl. 16.30: Slægtsforskningscafé
06. (torsdag) kl. 19.30: Kom godt i gang med slægtsforskning og kom videre
19. (onsdag) kl. 19.30:

Billedaften 69

23. (søndag) kl. 14.00:

Søndagsmatineen Østerklev – et hus med en usædvanlig historie.
NB. Adgang kun med billet

25. (tirsdag) kl. 16.30:

Fyraftensforedraget Da Golfvej lå i Østerbyen

27. (torsdag) kl. 19.30: Foredraget Fra tysk til dansk –
genforeningens praktiske problemer

Marts
01. (søndag) kl. 14.00:

Billedmatiné

RIBE

05. (torsdag) kl. 16.30: Slægtsforskningscafé

På gensyn i arkiverne i Esbjerg og Ribe eller på vores hjemmesider.

10. (tirsdag) kl. 16.30:

Fyraftensforedraget Da havnen var fyldt med fiskekuttere

Esbjerg, i januar 2020

11. (onsdag) kl. 09.15:

Kursusrækken Stedkendt i Ribe begynder

Jørgen Dieckmann Rasmussen
arkivchef

12. (torsdag) kl. 19.30: Medlemsmøde om Danmark set fra luften – før Google

RIBE

19. (torsdag) kl. 19.30: Generalforsamling i SESF
25 (onsdag) kl. 19.30.

Billedaften 70

26. (torsdag) kl. 19.30: Medlemsmøde om ejendomshistorie

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Foto: Torben E. Meyer,
Esbjerg Byhistoriske Arkiv

29. (søndag) kl. 14.00:

Søndagsmatineen Mod befrielsen

April

Torvegade 47 – postadresse: Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Tlf.: 7616 3900
Tlf.: 7616 3900 (ma-to kl. 9-16 og fr 9-13.30) · www.eba.esbjergkommune.dk
e-mail: byhistoriskarkiv@esbjergkommune.dk
Webshop: http://webshop-arkiv.esbjergkommune.dk/

02. (torsdag) kl. 16.30: Slægtsforskningscafé
07. (tirsdag) kl. 10.00:

Billetsalg til de sidste arrangementer i 2. kvartal 2020

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.

25. (lørdag) kl. 09.00:

Foredrag og havnetur #1

26. (søndag) eftermidd.: Forårstur til Digegrevens Gård
Foredrag, rundvisninger, byvandringer m.m.
Foreninger, grupper m.m. har mulighed for at besøge arkivet uden for almindelig åbningstid, dog kun efter aftale og mod betaling. Det koster 405 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 weekender. I
weekenden (lørdag og søndag) opkræves der endvidere et tillæg på 50%.
Esbjerg-kalenderen 2020
Esbjerg-kalenderen udkom i midten af november og koster 89 kr. Den er i det sædvanlige, store format og har i år Esbjerg under 2. Verdenskrig som tema.
Bøger m.m. kan købes hos boghandleren, i arkivets læsesal eller i arkivets webshop.

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

Nye bøger i kommission
Bent Medvind Sørensen: Vi er Esbjerg. Esbjerg 2018. 274 s. Ill,
Indb. 50 kr.
Bent Medvind Sørensen:
Horisonten | 55°28'13N |
8°26'12E | Grådyb.
Esbjerg 2007

Maj
4. (mandag) kl. 19.00:

Fem forbandede år – Befrielsen 75 år NB: Kun adgang med billet

26. (tirsdag): heldagstur: I 2. Verdenskrigs spor
27. (onsdag) kl. 16.00:

Kulturhistorisk Cykeltur til Vester Nebel Fiskesø

08. (mandag) heldagstur: SESFs sommerudflugt til Flensborg
25. (torsdag) kl. 12.30: Foredrag og havnetur #3
25. (torsdag) kl. 19.00: Byvandringssæsonen begynder

Sådan tilmelder du dig
Bøgerne kan købes hos boghandler, i arkivets læsesal eller i arkivets webshop.

Ribe Byhistoriske Arkiv

Ribe Byhistoriske Arkiv

Januar-juni 2020

seminarieHuset, Simon Hansens Vej 1, 6760 Ribe
Tlf. 7616 7660
www.rba.esbjergkommune.dk
E-mail: ribebyarkiv@esbjergkommune.dk
Ændrede åbningstider pr. 1. januar: 1. tirsdag i måneden kl. 12-16. Arkivet kan uden for åbningstid kontaktes pr. mail.

I Esbjerg: Personligt ved henvendelse i Esbjerg Byhistoriske Arkivs læsesal i åbningstiden (ma-on kl.
10-16, to kl. 10-17 og fr kl. 10-13.30) fra torsdag, den 9. januar, hvor billetsalget begynder til aktiviteter
i 1. kvartal samt den tirsdag, den 7. april, hvor billetsalget til aktiviteter i 2. kvartal finder sted.
Adgangskort/billetter købes i arkivets læsesal eller via arkivets webshop, der findes på adressen
http://webshop-arkiv.esbjergkommune.dk, og begge steder udbydes de først fra kl. 10.00 den 9. januar.
Bemærk i øvrigt, at man maks. kan købe fire billetter pr. person pr. arrangement. Der kan ikke bestilles
billetter pr. telefon.
I Ribe: Direkte til 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.
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.
Specielt for tilmelding til Folkeuniversitetskurser
Tilmelding til kurser, der arrangeres i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet, sker direkte til Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Betalingen til arkivet sker også direkte til arkivet i forbindelse med kursusaktiviteterne.

• 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.
• 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.
• Bjarne Normark. Jerne Mandskor. Sang uden religion og politik. Esbjerg 2018. 112 s., ill. Indb. 118 kr.
• Torben Thorsen og Morten S. Jensen. Esbjerg Flyveplads 1940 til 1945. Luftkrigen over Esbjerg 1939 til 1945. 2016.
104 s., ill. Hft. 230 kr.
• Kursen. Esbjerg Havn siden 1868. Udgivet af Esbjerg Havn. Esbjerg 2018. 193 s., ill. Indb. 299 kr.
• Erik Trigger Olesen. Guldklumpen. Havnehistorier. Esbjerg 2018. 179 s., hft. 200 kr.
• Jens J. Nørby. Han var med hele vejen. Om Jens Sørensen Nørby. 2018. 151 s., ill. Indb. 150 kr.
Kalender
• Esbjerg-kalender 2020. 89 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.

