
Årsberetning for Jernved Gredstedbro lokalarkiv 2019 

Vi har i år haft mange besøg i arkivet. Flere end de sidste par år, men det siger jo ikke så meget, for 

generelt får vi flest henvendelser via nettet. Ofte er det sådan, at den besøgende i forvejen har 

kontaktet os og lavet en aftale om besøget, hvilket er praktisk for os i hvert fald. Vi kan så 

forberede besøget og finde de arkivalier frem, som den besøgende er interesseret i at se nærmere 

på. 

Mange af besøgene finder sted i forbindelse med et loppemarked, som Jernved kulturhus afholder 

hvert år i oktober måned. Det foregår i en weekend og trækker mange mennesker til, og da vi jo 

har til huse i kulturhuset, er det naturligt, at vi har åbnet vores dør for gæster, og dem kommer 

der mange af. En del for at søge oplysning om den ejendom, som de måske lige har erhvervet, 

men der er også mange, som bare gerne vil snakke og høre nærmere om, hvad det er, vi laver i 

arkivet.  

Vi har haft et par store afleveringer, som vi nu er i gang med at sortere. Den ene er af den slags, 

som ejeren gerne vil have det tilbage af, som vi ikke kan bruge. Det ser spændende ud, men det 

tager sin tid at blive færdig med sådan en sortering. 

Vi har med vores gamle præst haft den aftale, at han sendte os billeder af sine konfirmandhold 

men af en eller anden grund har vi ikke fået lavet en tilsvarende aftale med de næste præster. Det 

gik derfor pludselig op for os, at vi manglede billeder af nogle årgange. Vi har derfor i det forløbne 

år arbejdet på at få ajourført samlingen af disse billeder, hvilket viste sig ikke at være så let. 

Skikkene  har jo også her ændret sig med indføringen af digitalisering. Man sender ikke mere bud 

efter en fotograf til at markere en sådan begivenhed. Nej det er forældre og venner, der tager 

billeder på deres telefoner, og så er der ikke længer system i tingene. Vi har arbejdet en del på at 

få løst problemet, og det ser da også ud til at det er lykkedes. Men hvorfor nu alt det bøvl? Jo, vi 

har konfirmandbilleder helt tilbage til begyndelsen af det tyvende århundrede, og det er vores 

oplevelse, at disse billeder ofte efterspørges lige som gamle skolebilleder. Vi vil derfor gerne 

fortsat kunne yde den service, selv om den nye persondatalov somme tider giver problemer. Men 

jo ikke i forhold til, at vi ligger inde med billederne.  

Vi er nu færdige med at scanne alle de af vore billeder, der er korrekt anbragt i kuverter, samt de 

billedserier der er af nyere dato. Men fra de første år i arkivets historie er der rigtig mange 

billeder, som er i ringbind eller fotoalbum af forskellig slags. Det bliver så det næste vi skal have 

fundet en løsning på, så der er ikke udsigt til, at vi bliver arbejdsløse foreløbig. 

Vi har holdt et møde med Kurt Bjerrum om vores IT-situation, som har været lidt problematisk, 

men det skulle være bragt i orden bl.a. med en ny router. Vi vil derfor kunne regne med normal 

drift.  Vi fik også drøftet lokalarkivets situation i forhold til kommunen og lokalsamfundet i 

almindelighed. Kurt udtrykte stor forståelse for værdien af det store arbejde, der i almindelighed 

lægges af frivillige i lokalarkiverne, og vi føler, at han som politiker vil arbejde for, at det 



økonomiske grundlag for lokalarkivarbejdet ikke forringes. Det var et godt møde og vi er sikre på, 

at vi har Kurts fulde opbakning til vores arbejde. Det betyder rigtig meget for os og vores lyst til  

fortsat at yde en indsats for, at arbejde for at bevare vores fælles hukommelse. 

Bestyrelsen for Jernved Gredstedbro lokalarkiv består nu af følgende personer: Formand: Hans 

Nielsen,  kasserer: Johann Jensen, arkivleder: Ole Steinmeier, Anne Marie Bartelsen, Søren Krebs 
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