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JUBILÆER – Billeder af 
bygninger, arbejdstegnin-
ger og regnskabsbøger 
med sirlige optegnelser i 
skråskrift af købt og solgt. 
Gennem 25 år har en de-
dikeret flok af mennesker 
sørget for at samle og arki-
vere alt det materiale, som 
fortæller om historien i 
Hostrup 
Sogn, 
og som 
de har 
kunnet 
kommet 
i nærhe-
den af. 

I april 
2020 
kunne 
Hostrup 
Sognear-
kiv fejre 
25-års ju-
bilæum. To af arkivets fri-
villige medarbejdere, Elna 
Vogt og Robert Hansen, 
kan fejre jubilæum med 
arkivet. De var med til at 
sætte gang i arkivet. Forud 
var der udgivet en bog om 
gamle gårde i Ribe Amt, og 
det faldt Elna Vogt for bry-
stet, at der kun få af gårde-
ne i Hostrup Sogn optrådte 
i bogen. 

Det blev startskuddet til 
Hostrup Sognearkiv, som 
siden har kørt godt med 
støtte fra Esbjerg Kommu-
ne og en lille flok frivillige 
medarbejdere. 

”Det skaber en vis sam-
ling i sognet i en tid, hvor 
mange andre foreninger 
bliver nedlagt på stribe,” 
siger Robert Hansen.  

Løbende får arkivet hen-

vendelser fra mennesker, 
som er interesserede i hi-
storiske oplysninger og bil-
leder fra sognet. Henven-
delserne kan komme langt 
væk fra. Og medarbejderne 
synes, det er sjovt og in-
teressant at hjælpe. De så 
gerne, at flere lokale lagde 
vejen forbi arkivet, når det 
har åbent hver torsdag fra 
klokken 19 til 21. 

Derfor er arkivet begyndt 
at samle oplysninger om de 
enkelte gader i sognet og 
invitere beboerne på vejen 
ind til en aften, hvor de bli-
ver præsenteret for samle-
de værker om den vej, hvor 
de bor. 

”Så går snakken. Det er 
givtigt for begge parter, for 
vi får også mange nye ting 
at vide,” fortæller Jørgen 
Ebbe Grønberg, som er for-
mand for arkivet. 

Det er Elna Vogt, som har 
stået for at samle informa-
tionerne om 
de enkelte 
gader i sog-
net, og det 
har krævet 
mange ti-
mers arbej-
de, som hun 
sidder med 
derhjemme. 

”Jeg kan sidde i halve 
nætter, hvis jeg skal under-
søge noget,” siger hun.  

På grund af nedluknin-
gen som følge af corona-
pandemien fejrer Hostrup 
Sognearkiv først jubilæer-
ne her i efteråret. På trods 
af et kvart århundrede på 
bagen kan sognearkivet 
samtidig vise sine nye loka-
ler og omgivelser frem. 

Før havde arkivet til huse 
på førstesalen af Hostrup 
Fritidscenter. Men flere 
af arkivets medarbejdere 

døjede efterhånden med 
at komme op ad den stejle 
trappe, hvorfor arkivet søg-
te kommunen om en stole-
elevator. 

I stedet tilbød kommunen 
dem nye lokaler i stueplan, 
hvor børnehaven i mellem-
tiden var lukket. Samtidig 
bekostede kommunen en 
istandsættelse med maling, 
nye lamper og nyt køkken. 

Velux Fonden donere-
de penge til arkivskabe og 
nye computere, og Hostrup 
Jagtforening donerede 
penge til billedskinner, så 
arkivet ikke skal ødelæg-
ge væggene med søm og 
let kan skifte billederne på 
væggene ud. Nye borde og 
stole har Robert Hansen 
skaffet fra Sydvestjysk Sy-
gehus, som skulle have nye 
møbler. 

”Jeg tror næsten vi kan 
sige, at vi er det pæneste 
arkiv i kommunen,” si-
ger formand Jørgen Ebbe 
Grønberg. 
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To frivillige 
medarbejdere 
har sammen 
med Hostrup 
Sognearkiv haft 
25-års jubilæum 
under corona-
nedlukningen. 
Arkivet fejrer det  
i nye lokaler 

Har samlet sogns historie gennem 25 år

Der gemmer sig 
mange forskellige 
ting i arkivet. 
Blandt andet 
arbejdstegninger 
til huse, som 
skulle bygges og 
regninger. 

Velux Fonden donerede midler til de nye arkivskabe, hvor 
optegnelserne over sognets historie gemmer sig.  

Hostrup Sognearkiv har fået rummelige nye lokaler. 

En dedikeret flok samler og 
arkiverer forskelligt materiale 
om Hostrup Sogn. Det er 
øverst fra venstre Jørgen 
Grønberg, Annelise Hansen, 
Erik Hansen, Børge Tobiasen, 
Richard Lauridsen, Robert 
Hansen og siddende Elna 
Vogt og Annelise Hansen. 

Robert Hansen og Elna Vogt var med  Robert Hansen og Elna Vogt var med  
til at starte Hostrup Sognearkiv i 1995.til at starte Hostrup Sognearkiv i 1995.

Fejring
Hostrup Sognearkiv fejrer arkivets samt Elna 
Vogts og Robert Hansens 25-års jubilæum 
torsdag den 14. oktober klokken 14-17 og viser 
samtidig de nye lokaler frem. 


