
Årsberetning for Lokalhistorisk Arkiv 2013 
 
 
2013 har som de foregående været et år med travlhed og mange aktiviteter. Claus, der har været 
arkivassistent siden 2008, var udstationeret i Afghanistan de første måneder af året, men har ellers som 
sædvanlig ihærdigt og effektivt stået for al registrering og har efterhånden oprettet et større antal arkivfonde. 
Han har også oprettet og ajourfører en Karup-database, der rummer flere end 4000 navne. Derudover er han 
sammen med de to dygtige, frivillige hjælpere, Helle Goldschmidt og John Thomsen, fortsat i færd med 
etableringen af et omfattende, emneopdelt avisudklipsarkiv.   
Vi har hver sit arbejdsområde. Jeg fører indkomstjournaler og tager mig af kundehenvendelserne, som der 
har været mange af, både i åbningstiden og pr. mail, og der er afleveret mange billeder og dokumenter, 
ligesom jeg har hjulpet adskillige med oplysninger. Jeg har desuden holdt tre foredrag om så forskellige 
emner som Hekse og kloge mænd på egnen, Kølvrås historie og Jul på hedeegnen i gamle dage. Derudover 
har der været tre guidede ture, den første langs banelinjen i Karup, den anden ved Karup mølle og anlægget 
og den sidste i Høgild.  
Da Helicopter Wings hovedkvarter blev renoveret i foråret, fik nogen den gode idé at udsmykke væggene 
med store plancher, som skulle vise flyvestationens historie og egnens udseende inden besættelsen. Jeg blev 
derfor bedt om at skaffe 20-30 billeder fra før 1940 og skrive tekster til dem. Det hele blev sendt til 
Flyvestationens fototjeneste, der lavede en meget stor og flot planche, som arkivet fik et mindre eksemplar 
af.  
I løbet af året har arkivet haft tre udstillinger. Først i juni ved Kølvrå Friluftsbads 40 års jubilæum, hvor der 
desuden var mulighed for at se et diasshow med en masse gamle billeder fra indvielsen i 1973. Dernæst i 
august ved byfesten i Karup, hvor en stor samling ca. 1½ m. høje plancher om flyvestationens historie blev 
hængt op i teltene på festpladsen. Plancherne var en gave til arkivet fra Historisk Samling i Gedhus, og de 
udlånte også en mannequin, klædt som Drakenpilot. Udstillingen skulle have været vist på biblioteket resten 
af måneden, men da det ikke kunne lade sig gøre på grund af planchernes størrelse og vægt, var jeg nødt til at 
lave en tilsvarende udstilling i et meget mindre format til biblioteket, hvor den kunne ses i et par uger.  
I forbindelse med Viborg Festuge blev der optaget nogle såkaldte videopostkort i hver af de gamle 
kommuner for at vise forskellene mellem dem. Filmen fra Karup blev hovedsagelig en lokalhistorisk film, 
idet jeg havde fundet en hel del gamle billeder, som producenterne brugte. Resultatet blev vist i biograferne i 
Bjerringbro og i Karup, og filmen fra Karup er senere blevet lagt ud på vores hjemmeside, hvor alle 
interesserede kan se den.  
I efteråret blev den gamle kartoffeltyskerlade i Sandkærgårde taget ned for at blive opmagasineret i 
Klosterlund, indtil den skal genopføres enten dér eller i Havredal. Bl.a. i den anledning skrev jeg en artikel, 
men det er også blevet til en del andre artikler, der har været bragt i Uge-Avisen, Viborg Stifts Folkeblad og 
Midtjyllands Avis.   
Kristian Pihl Lorentzen udgav i efteråret en bog om banerne i Danmark og fik hjælp fra arkivet med både 
billeder og oplysninger, ligesom der flere gange har været behov for hjælp i forbindelse med opgaver og 
ekskursioner. En helt speciel oplevelse har det været at medvirke i og bidrage til to serier, som TV Midt-Vest 
har optaget. Den ene, hvor jeg fortalte om Konebanen, stod Kai Hartmeyer for. Den var for størstedelens 
vedkommende optaget i arkivet i Karup og var et led i en række udsendelser om midtjyske baner. Den anden 
serie, som arkivet har været med til at skaffe oplysninger til, handlede om Fliegerhorst Grove og var 
produceret af Uffe Bregendahl. Begge udsendelser blev optaget i 2013, men er først blevet vist i 2014. Begge 
kan ses på hjemmesiden, som adskillige fortæller, at de har fornøjelse af.  
 
Til sidst skal den lokalhistoriske årskalender nævnes. Den udkom i år for 13. gang og solgte lige så godt, 
som den plejer, selv om det desværre var nødvendigt at forhøje prisen med 10 kr. for at få regnskabet til at 
hænge sammen.  
 
Inger Merstrand 
arkivleder     


