
Årsberetning for Jernved Gredstedbro lokalarkiv 2016 

 Det var så i år Jernved sognearkiv skiftede navn til Jernved Gredstedbro lokalarkiv. Vi havde megen 
snak om det i arkivbestyrelsen sidste år, og det endte med at det nye navn blev vedtaget. 
Begrundelsen for navneændringen er, at ordet sogn i dag oftest forbindes med kirke. Det er da 
heller ikke forkert, men for at gøre det klart, at lokalarkivernes dækningsområde også er andet 
end, hvad der har med kirken at gøre, må man gøre opmærksom på det, f.eks. ved at bruge ordet 
lokalarkiv i stedet for sognearkiv. Desuden er hovedbyen i det gamle sogn - Jernved sogn - 
Gredstedbro, som både er stationsby og har flest indbyggere. Derfor syntes vi, at det var rimeligt, 
at få det med i navnet, så borgerne i Gredstedbro ville blive helt med på, at det også var deres 
lokalarkiv. Navnet er nu rettet i vore vedtægter og i arkivvejviseren. 

I år mistede vi vores formand, Bent Jørgensen, som døde i sommer efter kort tids sygdom. Bent 
var født og opvokset i Jernved og havde en stor viden om mennesker og ejendomme i sognet. Han 
øste gerne af den og var god til at snakke med folk, så besøgende på arkivet som regel gik hjem en 
smule klogere på deres anliggende, end da de kom. 

Vi har haft lidt færre besøgende i år end sidste år, til gengæld har vi haft flere skriftlige 
henvendelser (mailpost), bl.a. et par skoleelever, som i forbindelse med noget 
historieundervisning om slægt og gamle dage har haft brug for oplysninger.  

Så har vi igen i år fået udgivet et hæfte med titlen "Historier langs Kongeåen". Det er et 
samarbejde med arkiverne i Kalvslund, Hjortlund og Vilslev, og består af historier, som de enkelte 
arkiver har fundet blandt deres afleveringer. Beretninger, som omhandler livet langs Kongeåen 
gennem århundreder. Disse historier kan også læses på hjemmesiden for projekt Kongeåstien og 
på de infostanderne langs åen, som informerer om vandreturene i forbindelse med stiprojektet. 
Hæftet udkom den sidste weekend i oktober, hvor vi havde åbent hus i forbindelse med et loppe- 
og kræmmermarked i Jernved aktivitetshus, hvor vi har til huse. Rigtig mange mennesker kiggede 
ind til os, og mange gik herfra med et hæfte. Vi fik solgt rigtig mange allerede denne første 
udgivelsesdag. 

Vi har fået et par ret store afleveringer, som dog viste sig ikke at indeholde ret meget, som var 
egnet til arkivering, men det viser jo bare, at folk tænker på lokalarkivet, når de skal rydde op 
enten i egne eller slægtninges boer. Det er netop noget, vi med jævne mellemrum i lokale 
publikationer eller på Gredstedbroegnens hjemmeside gør opmærksom på. Altså med andre ord, 
som vi formulerer det: Er I i tvivl, så kom med det til os, så afgør vi, om det er noget, vi kan bruge 
eller ej. 

Vi har brugt en del arbejdstid på scanning af billeder, men eftersom det indtil videre kun er én 
medarbejder, der tager sig af den del, går det kun langsomt frem. Vi har dog omkring et par 
hundrede billeder lagt ud på arkiv.dk, så det går fremad, og en ny medarbejder skal på kursus i 
2017.  



Så har vi i arkivlokalet fået skiftet lidt ud i ophængte billeder, som vi har rigtig mange af. Alle 
sammen mest gamle billeder, malerier og fotografier, som er med til at understrege stemningen 
af, at her arbejdes der med lokalsamfundets fælles hukommelse.  

Arkivbestyrelsen, som skal bestå af mindst 4 medlemmer, hvoraf 2 vælges i Jernved og 2 i 
Gredstedbro, har fået 2 nye medlemmer, nemlig Erik Hansen fra Gredstedbro og Søren Krebs 
Nielsen fra Jernved. Bestyrelsen ser så ud som følger: Formand:  Hans Nielsen, kasserer: Johann 
Jensen, arkivleder: Ole Steinmeier, bestyrelsesmedlemmer: Anne Marie Bartelsen, Erik Hansen og 
Søren Krebs Nielsen. 
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