Årsberetning for Lokalhistorisk Arkiv i Karup 2012
Det har som sædvanligt været et travlt år på arkivet, men heldigvis har vi to faste hjælpere. Den ene
er Helle Christensen, der scanner gamle billeder og ordner avisudklip, og den anden er John
Thomsen, som er begyndt at registrere billeder og lægge arkivalier i orden. Jeg er meget glad for
hjælpen, men kan sagtens bruge flere hjælpere. Claus Christiansen, der er ansat som arkivassistent,
har været udstationeret i ca. 6 måneder, hovedsageligt i Afghanistan, og vi har naturligvis savnet
ham på arkivet. Han har dog også kunnet lave noget arkivarbejde dernede, idet han på nettet har
fundet mere materiale til den omfattende Karup-database. Herhjemme er han i gang med at etablere
et omfattende elektronisk avisudklipsarkiv, og derudover står han generelt for den elektroniske
registrering, som skrider langsomt, men planmæssigt frem. Mit arbejde består i at skrive indkomstjournaler samt at tage mig af kundebetjening og synliggørelse af arkivet udadtil. Folk sender
jævnligt mails med forespørgsler, og de er generelt gode til at komme med materiale. Som regel dog
kun til låns, så alt skal affotograferes eller kopieres. Da der bliver ved med at komme noget ind, er
arkivet efterhånden fyldt godt op, og både styrelsesformanden og jeg har adskillige gange kontaktet
kommunen for at få et lokale på det tidligere rådhus, men hidtil uden held.
Arkivets allerførste arrangement i 2012 var Åbent hus med en præsentation af et omfattende projekt
om gårdhistorie. Det er Lene Majlandt samt Inga og Gerhardt Hørdum, der har samlet en masse
oplysninger om gårdene i Karup, og der var mødt rigtig mange frem for at se resultatet. Der er i det
hele taget en virkelig god tilslutning til alle vore lokalhistoriske aktiviteter. Jeg har f.eks. været
guide to gange langs Karup Å ved Høgild med i alt hen ved 150 deltagere, og da jeg var guide ved
en byvandring i Karup som indledning til byfesten, kom der ca. 100. Det foregik i øvrigt i
samarbejde med borgerforening og menighedsråd og sluttede med kaffe og kage i sognegården. I
løbet af året er det blevet til en del foredrag om lokale emner. Kun et enkelt ligger umiddelbart uden
for arkivets område. Det handlede om Helle Christensens familie, der en overgang boede til leje i
tårnet ved Hald. Årets sidste udendørs foredrag var i september ved en friluftsgudstjeneste på
Flygtningekirkegården i Gedhus, hvor jeg fortalte om egnens store flygtningelejre i årene 19451948.
I løbet af året har jeg skrevet ca. 10 artikler og pressemeddelelser, og i november fandt jeg som
sædvanlig billeder og skrev tekster til en årskalender. På en kirkegårdsvandring på Karup kirkegård
i 2011 udvalgte menighedsrådet og en museumsrepræsentant kun meget få bevaringsværdige
gravsten i forhold til f.eks. Frederiks, og jeg besluttede derfor at lade et overskud fra ”Sagn og
skikke” betale for at lade knap 20 sten blive stående i 10 år, og i efteråret 2012 brugte jeg meget tid
på at udvælge gamle gravsten for at redde dem fra at blive knust til skærver – i hvert fald for en tid.
I december modtog arkivet en tyk bog om Lauth-slægten. Da der desværre viste sig at være en del
fejl i den, har jeg læst korrektur på den del, som handler om Kølvrå og Frederiks. Hvis interessen er
tilstrækkelig stor, er det meningen, at bogen skal genoptrykkes med div. rettelser.
Nævnes skal det også, at Claus og jeg er med i to udvalg, som blev nedsat i det forløbne år. Det ene
i Havredal og det andet i Skelhøje/Dollerup. I Havredal skal vi hjælpe med oplysninger i
forbindelse med opsætning af skilte ved de enkelte huse, og for Skelhøjes vedkommende er det
formålet at skaffe oplysninger til en bog om byen.
Til allersidst fortjener den lokalhistoriske hjemmeside en omtale. Her bliver der hver den 1. i
måneden lagt artikler og notitser ud fra Viborgaviserne for 100 år siden, og hver den 15. bliver en
artikel eller et årshæfte lagt ud på siden, så der jævnligt er nyt. Som et lille kuriosum kan nævnes, at
den sang, som Jesper Vindberg skrev til Karup Skoles jubilæum i 2005, er blevet lagt ud på
YouTube med mange billeder fra vores lokalhistoriske hjemmeside.
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