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Beretning 2016. 
 

Så er tiden igen kommet, hvor jeg skal skrive min sidste beretning for Hjerting Lokalarkiv, det er underligt og med 

stor vemod, jeg siger farvel til arkivet, men alting skal have en ende, jeg føler det er rigtige tidpunkt nu 

Et tilbageblik fra staren, der var i 1992, hvor man ville forsøge at oprette et lokalarkiv i Hjerting. Således blev der 

lavet en bestyrelse med repræsentanter fra Hjertings foreninger. Fiskeriforeningen, Borgerforeningen, Grandelauget, 

Fællesrådet, Hjerting Skole, og Hjerting Idrætsforening. Der blev udarbejdet  vedtægter og i fundatsen til ”Jon og 

Dittes Hus”, stod der, at huset skulle rumme et lokalhistorisk arkiv. I 1993 bliv det realitet. Arkivet startede i et lille 

lokale på 16 kvadratmeter, men det vidste sig hurtigt, at vores rum var for lille. Så efter nogle år fik vi mere plads. 

Det har været rigtig spændende at være med til at opbygge et arkiv for Hjerting by og Tobøl sogn. En tid jeg vil tænke 

tilbage på med stor glæde.     

2016: Startede med en udstilling på Myrthuegård den 30/1, som var arrangeret af Hjerting Kanelaug om Ho Bugt. Vi 

deltog med en plancheudstilling om Langli og folkene herfra. Det var rigtig godt besøgt. 

Vi har haft rigtig mange besøg og forespørgsler per mail om ”Østerklev”, der er et tidligere svangerhjem, som 

Mødrehjælpen havde. Jeg ved ikke om interessen er kommet efter efterlysning fra Tv og Sporløs, men en ting står 

fast, de mennesker, der henvender sig, vil utroligt gerne vide, hvor de kommer fra. 

Vi havde besøg af et oldebarn til fisker Lambert Sørensen, som er født i året 1842 i Alslev og omkom på søen den 20. 

december 1894. Her fik vi en indlevering. 

En Søfartsbog udsteds den 30. januar 1872. 

Skattekvitteringsbog, Lambert Sørensens dagbog fra 1876 – 1886 og meget andet. 

En ganske flot indlevering, som vi er rigtig stolte af på arkivet. Herfra skal lyde en stor tak til familien  

Ligeledes havde vi en by vandring med energinet.dk fra Egtved. Vi startede ved kirken, hvor Grete Ørnemose fortalte 

om kirkens altertavle, derefter startede vi på byvandringen. Else Marie Nielsen havde det ene hold, jeg det andet. Vi 

sluttede af i Jon og Dittes hus, hvor Jørgen Rehfeldt fortalte om Badehotellet. Gunnar Gregersen, tog sig af en dame, 

fra energinet, som var meget dårligt gående.  

Igen var der en person, der henvendte sig til vores arkiv, angående ”Østerklev”. Denne gang var det en mand, der 

havde søgt efter slægtninge i 25 år. Da han fyldte 40, blev han utrolig rastløs og have det ikke godt. 
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Hans kone spurgte ham, er det din fortid du tænker på? Ja, var svaret. Derefter begyndte han at søge. Han 

henvendte sig på folkeregistret, fik navnet på sin mor og opsøgte hende, for at spørge om navnet på sin far, hun ville 

ikke oplyse navnet. Så det kom der ikke meget ud af. Ligeledes henvendte han sig til Landsarkivet i Viborg, hvor han 

fik sine adoptionspapirer. Herfra kunne han komme videre med sit liv. 

Vi har på arkivet lavet et interview med ham. Til stor glæde for os, og for dem der efterlyser deres efterkommer. En 

stor tak til dig og din kone. ”Tak for din tid”  

Jeg vil slutte min beretning, med mange gode ønsker til Hjerting Lokalarkiv, for 24 gode år på arkivet, en tid som 

aldrig kommer igen.  

Med mange tanker.   

 
Grete Gregersen


