
 

 
 

Årsberetning 2019 ved Svend Svendsen 

Arkivet dækker Tistrup og Hodde sogne i Varde Kommune. 

Vi har i år fået 30 afleveringer. 

Bl.a. 13 byggesager fra Varde kommune. Diverse dokumenter fra Vestjysk Kunstforening. 

En større samling dokumenter om cementstøber Niels Anthonsen, Tistrup. 

Billeder af Assenbækvej 6, af Hulvigvej 9, af Vejlevej 37 og af de nye messehagler i Tistrup 

kirke, og 306 gymnastikbilleder fra Tistrup 1985-2011. 

Video af Tistruprevyen 1999. 

Vi siger mange tak til alle, der har givet os materialerne. 

I årets løb har vi haft 94 besøg/henvendelser. Mange af de henvendelser, vi får, er en følge af 

besøg på arkiv.dk. Der har været 17641 visninger på arkiv.dk. Det har givet nogle henvendelse 

med rettelser og tilføjelser. Vores hjemmeside (www.tistruplokalarkiv.dk) har haft 22169 

visninger. 

På arkiv.dk har arkivet 4950 billeder og 1550 øvrige arkivalier registreret. 

Næste år håber vi, at få mere gang i Facebook. 

Vi har kun åbent 1 eftermiddag hver måned, men der kommer som sædvanligt meget få i 

besøgstiden.  å. Til gengæld kommer langt de fleste efter aftale på andre tidspunkter. 

I maj var der som sidste år en 5. klasse fra Tistrup skole på besøg for at få noget viden om 

Tistrups historie 

Arkivet har i det forløbne år igen været med på Varde ådag i Hodde med en udstilling af diverse 

billeder fra Hodde-området. På udstillingsdagen var der mange, der henvendte sig og kikkede på 

billederne.  

Arkivernes dag gav ikke noget besøgstal.  

Arkivet har i billeder fulgt bygningen af den nye omfartsvej (Thyrasvej) syd for Tistrup. En stor 

del er lagt ud på Arkiv.dk. De øvrige vil kunne ses på Arkivet 

Den 4. december 2019 døde en af arkivets medarbejder Børge Espensen, der har været med på 

arkivet siden 2006. Børge havde boet det meste af sit liv i Hodde og havde derfor et indgående 

kendskab til Hodde og dets beboere. Det var noget vi på arkivet mærkede ofte, når der var 

tvivlsspørgsmål om begivenheder m.m. i Hodde. Børge skrev til arkivet en beskrivelse af huse 

og ejendomme i Hodde, som kan læses på vores hjemmeside. Desuden lavede han en liste over 

døde, begravet på Hodde kirkegård, oplysninger som jeg har hvert fald haft stor glæde af. I 2002 

ved Tistrup Boldklubs100 års jubilæum skrev han boldklubbens historie, som også kan læses på 

arkivets hjemmeside. Børge vil blive savnet på arkivet af os alle. 
 

 


