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Vi har i år ikke haft særlig meget fokus på udadrettet virksomhed udover de normale åbningstider. Til 

gengæld har vi fået taget fat på mere indadrettede aktiviteter, som vi længe har ønsket gang i. Det drejer 

sig først og fremmest om indkøb af nye reoler og skabe. Vi har længe ønsket at udskifte vores ældgamle 

reoler til nogle nyere og mere praktiske. Efter at vi for et par år siden fik en fornem donation af en afdød 

bysborger begyndte vi at lege med tanken om fornyelse. Vi satte penge til side, og i år blev så det år, hvor vi 

realiserede vores ønske om fornyelse af møblementet. Det blev til køb og opsætning af 2 skabsvægge med 

åbne og lukkede hylder. Det var en tiltrængt fornyelse, som har pyntet på vores lokale. Samtidig har vi fået 

hængt nogle flere billeder op (altså billeder i ramme). Det er billeder af lokale ejendomme fra forskellige 

tider. Både fotografier og malerier. Endvidere er billederne blevet forsynet med mærkesedler, som angiver 

fakta om det pågældende billede.   

Vi har også fået ryddet op i vore arkivalier. Vi havde efterhånden brug for mere plads i vores brandsikre 

rum, så derfor gik vi i gang med at gennemgå arkivfondene for at se, om der var noget, der  kunne komme 

ud af huset. Det viste sig, at vi havde en del store bøger, som var kommunale arkivalier. Skoleprotokoller, 

bøger med årsplaner og lignende tilhørende Jernved og Plougstrup skoler. Alle disse bøger er nu blevet 

afleveret til Byhistorisk Arkiv i Esbjerg, hvor de rettelig hører hjemme. På den måde har vi fået mere plads 

til kommende afleveringer. 

Så har vi fået tilbudt et depotlokale oven over arkivet mod at vi selv ville istandsætte lokalet. Det har vi så 

brugt noget tid på, og vi synes selv, at vi har fået et godt resultat ud af det. Dette rum skal først og 

fremmest bruges til opbevaring af arkiveringsmaterialer, kontorartikler og hvad vi ellers får ind af ting og 

sager, som ikke umiddelbart kan kategoriseres, men som det på den anden side ville være synd bare at 

smide væk. Altså ting, som vi på længere sigt skal finde en placering til, enten det nu kan være hos os, eller 

om det måske skulle anbringes i et museum. 

Efter konvertering af Arkibas3 til Arkibas 4 har vi stadig gang i at ajourføre vores billedarkiv med 

henvisninger. Det er noget der virkelig tager lang tid, men det skrider fremad og vi er nu igennem ca. 

halvdelen. Desuden er vi begyndt at tænke på at få digitaliseret billederne.   Hvordan den proces skal gribes 

an, ved vi ikke endnu, men et er sikkert. Inden vi går i gang må vi nok anskaffe en ny scanner.  

Vores arkiv har en ret stor samling af lyd-CD’er, oprindeligt optaget på bånd, hvor mennesker fra 

lokalsamfundet fortæller eller bliver interwievet. Det har vi ikke rigtig fulgt op på inden for de sidste år, 

men nu har vi købt en IC-rekorder (diktafon) og har planer om at genoptage denne aktivitet. Vi er begyndt 

med at få vores tidligere gartner til at fortælle om en periode i vor bys historie, hvor gulerodsdyrkning var 

en god forretning for temmelig mange personer.  

Vi har i dette år haft en del drøftelser om en eventuel udgivelse. Pengene til det har vi, og vi har også en del 

stof samt aftaler med nogle borgere om at skrive noget. Men det kniber med at få struktur på det, så det er 

nok en snak, der fortsætter i det kommende år.  



Vores formand gennem de senere år Sonja Kaas Rasmussen har ønsket at fratræde. Det synes vi selvfølgelig 

er ærgerligt, for vi har været glade for Sonjas indsats. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke Sonja for 

det arbejde, hun har udført i arkivet, og vi ved at hun har mange jern i ilden, så sognet vil helt sikkert stadig 

kunne nyde godt af den energi, som er i Sonja. 

Ved Generalforsamlingen i hhv. Gredstedbro borgerforening  og Jernved fællesudvalg valgtes Johann 

Jensen og Bent Jørgensen til bestyrelsen i Jernved Sognearkiv. Johann er nyt medlem og afløser Niels 

Lundgaard, som havde ønsket at fratræde, ikke fordi han var ked af arbejdet i arkivet, men fordi han syntes, 

at der trængtes til lidt nyere kræfter. Vi har været rigtig glade for samarbejdet med Niels i den tid, han var 

medlem af bestyrelsen og havde set frem til, at Niels måske ikke var helt færdig med arkivet. Vi ved, at han 

var i gang med at skrive et eller andet, som måske ville komme arkivet til gode. Desværre døde Niels d. 11. 

marts. – Æret være hans minde. 

Bestyrelsen har nu konstitueret sig som følger: Formand: Bent Jørgensen, kasserer: Johann Jensen og 

arkivleder: Ole Steinmeier. Desuden er Anne Marie Bartelsen stadig medlem af bestyrelsen. 
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