
Årsberetning for Jernved sognearkiv 2014 

Det har været et år præget af skiftet fra Arkibas 4 til Arkibas 5. Det betyder, at megen tid er gået med at 
navigere rundt i Arkibasdemoversionen og hen ad vejen blive fortrolig med det nye Arkibasbillede. 
Arkivlederen, som hos os foreløbig er  den eneste, der kan arbejde i Arkibas, har også været  på kursus og 
er nu ved slutningen af året blevet helt fortrolig med systemet. Vi er begyndt at lave både 
indkomstjournaler og  registreringer, og det føles allerede som rutine. Vi har også prøvet at scanne nogle 
billeder og lægge dem ind i Arkibas, men det egentlige arbejde med indscanning af vores billeder må nok 
vente, til vi har fået en ny scanner. Den er på budgettet for 2015. Når vi har anskaffet den, kan vi for alvor 
gå i gang med arbejdet. 

Vi har haft mellem 10 og 15 henvendelser pr. telefon og 8 pr. mail. Nogle af de telefoniske henvendelser 
har resulteret i besøg på arkivet, og det har i nogle tilfælde givet resultat for den besøgende, hvilket jo altid 
er tilfredsstillende både for den besøgende og os. I nogle tilfælde kom den besøgende også for at aflevere 
noget materiale til os, og vi har i årets løb fået 3 ret store afleveringer, som indeholdt både billeder og 
skriftligt materiale.  

Vi har i år brugt megen tid på et projekt, som Esbjerg og Vejen kommune har sat i gang. Det drejer sig om 
etablering af en trampesti langs Kongeåen, helt fra den udspringer i øst,  til den løber ud i Vadehavet i vest. 
Vores opgave har været at skaffe nogle fortællinger, som har med projektet at gøre. Ikke så meget det rent 
historiske og geografiske. Det er der andre, der tager sig af, men historier, som folk i vores område kender 
til eller har afleveret i lokalarkiverne. Det er lykkedes os sammen med vore tre naboarkiver i Vilslev, 
Hjortlund og Kalvslund at finde ca. 20 sådanne fortællinger, som vi så har bearbejdet, så de blev læselige og 
forståelige for nutidsdanskere. Det er bl.a. smuglerhistorier og historier om landbrug og 
afvandingsproblemer. Alle sammen historier, som har ført en anonym tilværelse i vores arkiver, men som 
nu bliver til spændende læsning for vandrere langs Kongeåen. Det er meningen, at historierne skal kunne 
læses både elektronisk på den hjemmeside, som bliver oprettet omkring projektet og ude i  landskabet på 
nogle informationstavler, der tilsammen vil give den nysgerrige vandrere en viden om det stykke Danmark, 
han befinder sig i lige nu. For at de beboere i vore fire sogne, som måske ikke lige går turen, kan få glæde af 
de lokale historier omkring Kongeåen, har vi besluttet at udgive et hæfte, som selvfølgelig også vil blive 
forsynet med billeder,  ligeledes hentet fra arkiverne.  

Vi har også brugt en del tid på at finde stof til en anden udgivelse, som vi håber kan udkomme i efteråret, 
men vi er lidt usikre på format og udstyr, da vi ikke har prøvet det før. Emnet skal være personlige 
beretninger fra sognet gennem tiderne, og der har vi både gammelt stof, som vi har fundet i vore 
registreringer og nyere, som vi har som lydfiler optaget inden for de seneste 10 - 20 år. 

Vi ser frem til et spændende år, hvor lokalarkiverne forhåbentlig kommer på nettet i en fælles portal. Sker 
det,  kommer vi ikke til at mangle arbejde. 

Ole Steinmeier 

 

 


