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Det har igen været et travlt år på arkivet, men det er en stor hjælp, at vi er flere om arbejdet og ikke 
mindst, at Claus og jeg deler arbejdet imellem os. Han har efterhånden stået for den elektroniske 
registrering i 8 år, og registreringen, som omfatter billeder, avisudklip og arkivalier, skrider planmæssigt 
fremad. Det hele lægges ud på arkiv.dk, hvor det fortsat skiller sig ud fra flertallet af arkiver ved en meget 
omfattende og udførlig tekst. Takket være Claus kan man derfor finde mere og mere på nettet om den 
tidligere Karup kommune, selv om der stadig er en stor del, der endnu ikke har været tid til at registrere 
elektronisk, da det er meget tidkrævende. Claus ajourfører også fortsat en omfattende Karup-database 
med en masse navne. Han har som de foregående år nogle dygtige og omhyggelige hjælpere i John 
Thomsen, Helle Goldschmidt og Birthe Nexø, som alle ordner og sorterer avisudklip, samt Ilse Norsk, der er 
en effektiv registrator af fotos.   
Arkivet har modtaget adskillige meget store og omfattende afleveringer i form af billeder og malerier, 
protokoller, dokumenter o.a., og det bliver mere og mere vanskeligt at skaffe plads til det hele, selv om 
Claus har skaffet flere reoler, og John har lavet et specielt reolarrangement til matrikelkort og malerier. Den 
manglende plads er et stort problem og har været det i lang tid. Allerede i 2013 fik vi lovning på en fløj af 
det gamle rådhus, uden at det blev til noget. Dernæst var Østergade 30 på tale, hvorefter førstesalen på 
forsamlingshuset blev foreslået som en mulighed i forbindelse med en totalrenovering af huset. Alt i alt er 
der gået en del tid med møder om en eventuel flytning. Den sidste udmelding er, at vi alligevel kan få en del 
af rådhusfløjen, men byrådet har endnu ikke behandlet sagen. Vi håber dog, at flytningen bliver vedtaget i 
foråret 2016, så det bliver muligt at flytte i sommerferien. Det er hovedsageligt Claus, som har brugt meget 
tid på flytteplanerne og bl.a. skaffet diverse reoler fra kommunens overskudslager, ligesom Jan Højgaard 
har organiseret både almindelige borde og hæve-sænkeborde. Det er alt sammen opmagasineret på 
Havredal Praktiske Landbrugsskole, indtil vi får brug for det.   
Diverse henvendelser, administration, indkomstjournaler og PR er som sædvanlig mit arbejdsområde, og  
især henvendelserne er meget spændende og afvekslende. De kommer enten i arkivets åbningstid eller pr. 
mail via den lokalhistoriske hjemmeside eller på min private telefon, og de kan dreje sig om personer, gårde 
eller huse, forretninger, begivenheder eller meget andet. I år har der været flere tyskere, som søger 
oplysninger om pårørende, der har boet i en af de store flygtningelejre efter Anden Verdenskrig. En 
efterlysning gjaldt f.eks. en altertavle fra en af lejrens kirker. Den var malet af en kendt tysk malerinde og 
forestillede Jesus med en lille dreng, der nu som voksen gerne ville finde frem til altertavlen. Det lykkedes 
desværre ikke, skønt jeg bl.a. kontaktede div. relevante museer og rigsarkivet. 
I det forløbne år har jeg skaffet oplysninger til to bøger samt til nogle hefter og artikler, og af kommende 
bøger med billeder og materiale fra arkivet kan nævnes bogen om Skelhøje, der udkommer sidst på året i 
2016. Kartoffeltyskerforeningen har desuden fået mange spændende billeder og oplysninger, som jeg har 
samlet om Vestre Sandkærgård, og det skulle også gerne resultere i en lille bog eller et hefte. Endelig har 
jeg fundet noget undervisningsmateriale til Sunds Skole og Karup skole.  
Det er blevet til tre foredrag i lokalsamfundet i løbet af året foruden div. pressemeddelelser og artikler til 
de lokale aviser. Hjemmesiden, som jeg også holder ajour, og som har haft i alt 11.785 besøgende, har fået 
ny webmaster, da vores dygtige webmaster igennem en årrække, Bjarne Hesselvig, har valgt at holde. I 
stedet har Bo Christensen overtaget hvervet som både webmaster på hjemmesiden og arkivets 
webmanager.  
Til sidst skal kalenderen nævnes. I 2015 er der solgt færre i Frederiks, mens der til gengæld er solgt flere i 
Karup-området, så det går omtrent lige op. Den er en virkelig god indtægtskilde for arkivet og betyder, at vi 
får flere penge til rådighed, og det kan i høj grad blive aktuelt i forbindelse med en flytning.  
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