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Der har som sædvanlig været travlt på arkivet i 2010. Men det fungerer fint, at vi nu er to om arbejdet. Claus Christi-
ansen registrerer og fører en efterhånden omfattende database for Karup. Han taster desuden fortsat ind for Dansk 
Data Arkiv, og Inga Graversgård, der er vores webmaster, lægger de renskrevne folketællingslister og kirkebøger ind 
på den lokalhistoriske hjemmeside, hvor alle kan gå ind og finde oplysningerne sammen med gamle billeder og histo-
rier fra egnen. Det er også Claus, der renskriver Chr. Jacobsens håndskrevne afskrifter af det lokale stof i Viborgavi-
serne for 100 år siden, så man kan læse dem på hjemmesiden. Helle Goldschmidt er begyndt at hjælpe med at ordne 
avisudklip. Vagn Jensen gennemgår Herning Folkeblad og Midtjyllands Avis og lægger dem fra, når der er artikler o.a. 
fra vores område, hvorefter jeg klipper ud til arkivering. Inga Hørdum og Lene Majlandt er gået i gang med gårdhisto-
rier fra Karup, og jeg er meget glad for al hjælpen, men kan sagtens bruge mange flere hjælpere.  
 
Mit arbejde består som sædvanlig i at scanne billeder og skrive de indkomstjournaler, der danner grundlaget for Claus’ 
registreringer, og desuden tager jeg mig af de mange henvendelser i årets løb. Nogle møder selv op på arkivet, men 
de allerfleste sender en e-mail, hvoraf flere har været fra udlandet. Det er et meget afvekslende arbejde at besvare de 
forskellige henvendelser, og jeg har scannet og sendt meget materiale i løbet af året og bidraget med oplysninger til 
både foredrag og div. eksamensopgaver. 
 
Hovedparten af arkivets arrangementer i det forløbne år har været i samarbejde med Lokalhistorisk forening og haft 
stor tilslutning. Det gælder f.eks. det allerførste af årets arrangementer. Det var en bustur til Viborg Stiftsmuseum, 
hvor vi så en nostalgisk udstilling om familien gennem 100 år samt en helt ny udstilling om Viborgs brand i 1726 med 
meget autentiske lys - og lydeffekter.  
 
Næste arrangement var en tur ad naturstien i Høgild en torsdag aften i juni, hvor undertegnede var guide for ca. 120 
deltagere.  
 
Senere på sommeren var vi også på tur, denne gang med Ib Svenningsen som guide i Resen brunkulslejer, hvor hans 
far var ansat i brunkullene i 1940’erne.  
 
I september i et usædvanlig flot sensommervejr var jeg igen guide langs åen i Høgild, denne gang for menighedsrå-
det.  
 
Derudover har jeg haft flere foredrag, og det er også blevet til en del artikler til de lokale aviser.  
 
Ved arkivernes dag en lørdag i november havde arkivet i Karup åbent hus, og de fremmødte hyggede sig med at se 
gamle protokoller og mapper med billeder.  
 
Korrekturlæsning og udgivelse af en bog om illegal aktivitet i Frederiks under besættelsen tog rigtig mange timer i 
sommerens løb, ikke mindst pga. gentagne tekniske problemer. Den blev præsenteret ved et arrangement på Dag-
centret med foredrag af museumschef Henning Ringgaard Lauridsen, som fortalte om den barske behandling af de 
såkaldte tyskerpiger efter besættelsen. Forfatteren af bogen, Leif Kallmayer, fortalte desuden om bogens tilblivelse, og 
i det tilstødende lokale kunne man se en meget omfattende og unik udstilling af ting fra besættelsestiden, spændende 
fra legitimationskort til våben.  
 
I julemåneden kom kalenderen i handelen for 10. gang. Jeg havde som sædvanlig fundet billeder på arkivet og skrevet 
tekster til dem, og efterspørgslen på kalenderen bliver større og større for hvert år, så næste år skal der trykkes end-
nu flere.    
 
Arkivet har som sædvanlig fået mange afleveringer i løbet af året. Der er indkommet både gamle protokoller fra f.eks. 
Husflidsskolen i Havredal og Høgild Bogsamling og nyere protokoller fra Dagplejerforeningen og sygekassen. Det er 
umuligt at omtale det hele, men nævnes skal også et hæfte med erindringer fra det gamle Havredal og rigtig mange 
billeder, heriblandt mange fra den gamle brugsforening i Karup. Derudover har arkivet fået overspillet VHS-bånd til 
dvd’er på Stiftsmuseet, fået en lille film om Karup og meget mere. 
 
Den elektroniske registrering skrider langsomt, men planmæssigt frem, og i 2011 bliver det muligt at sidde hjemme og 
se registreringerne på computeren, idet arkivet er med i en forsøgsordning, hvor det indtastede bliver lagt ud på net-
tet.  
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