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Interessen for lokalhistorie er stigende, og det mærkes også på arkivet i Karup. Her går der meget 

tid med at svare på forespørgsler, hvoraf en del bliver sendt til min private mail via hjemmesiden. 

Nogle søger oplysninger om deres slægt, mens andre skal bruge materialet i forbindelse med en 

opgave eller et speciale.  En ung studerende kom f.eks. helt fra Sverige, fordi hun ville skrive 

speciale om forholdene for de i alt ca. 20.000 tyske flygtninge, der i årene 1945-49 var spærret inde 

i lejre på Karupfladen. Der har også været flere forespørgsler fra Tyskland og en enkelt helt fra 

Australien. Alle fra tyskere, der søgte oplysninger om flygtningelejrene.   

Arkivet har haft flere vellykkede arrangementer sammen med Lokalhistorisk Forening. I foråret var 

der udsolgt for anden gang til en tur Høgild rundt med Bendt Søbjerg som guide og afsluttet med 

kaffe og kage på Grønhøj kro, hvor Gregers Laigaard underholdt. Ved samme lejlighed blev et 

nyindkøbt videokamera afprøvet for første gang. Det blev også optaget på video, da Børge 

Mortensen fortalte om gamle Frederiksbilleder, som blev vist på storskærm i Kirkecentret. 

Billetterne blev meget hurtigt udsolgt, og fremvisningen vil derfor blive gentaget næste vinter.  

Sidst på sommeren var arkivet medarrangør af Turistforeningens ”Fod på Viborgegnen” - et helt 

tilløbsstykke med 156 deltagere, som hørte Ole Lenler-Eriksen fortælle om Helligkilden og 

dambruget ved Karup mølle, mens jeg fortalte om kirken, Dorre Haal, møllen og anlægget. Jeg har 

også været guide på en tur langs Karup Å samt holdt to foredrag, og endelig har jeg skrevet en del 

artikler og pressemeddelelser samt bidraget til det historiske billede i Folkebladet. 

Der har været Åbent hus på arkivet to gange. Først med fuldt hus i november og dernæst med et helt 

overvældende fremmøde, da arkivet indbød til Åbent hus i forbindelse med præsentationen af 36 

mapper med gårdhistorie, samlet af tre slægtsforskere, Inga og Gerhardt Hørdum samt Lene 

Majlandt. Et imponerende arbejde med en masse oplysninger, især fra materiale på Landsarkivet.  

Karup kirke er i høj grad en del af den lokale historie, og jeg har derfor deltaget som observatør i 

tårnudvalgets møder sidste vinter, ligesom jeg har været med i et udvalg, der skulle tage stilling til, 

hvilke gravsten der var bevaringsværdige i lapidariet på Karup kirkegård. 

I efteråret har jeg som sædvanlig fundet billeder og skrevet tekster til årskalenderen. Den er meget 

efterspurgt og en væsentlig årsag til, at flere og flere melder sig ind i Lokalhistorisk Forening. På 

arkivet arbejder Claus fortsat ihærdigt med at ajourføre Karup databasen, som efterhånden 

indeholder en masse navne, og han har desuden fundet mange oplysninger om Ulvedal og området 

deromkring. Derudover er han i gang med en større registrering af udklip, og han har læst korrektur 

på gårdhistorien og lavet nogle flotte forsider til mapperne. Aase Gude har klippet og klistret 

avisudklip fra Midtjyllands Avis, Helle Goldschmidt sorterer gamle avisudklip fra Folkebladet, og 

jeg skriver indkomstjournaler, som Claus efterfølgende registrerer, så der sker noget på arkivet, selv 

om der stadig er et meget stort efterslæb.      

Vi har modtaget mange spændende afleveringer, f.eks. flere omfattende udklipssamlinger, gamle 

protokoller og mange billeder. Endelig skal det nævnes, at Janne Veller Højgaard er trådt ud af 

arkivstyrelsen og afløst af Brian Jessen.  

Det gamle ledvogterhus, hvor arkivet har til huse, blev sidste år gennemgået af en medarbejder fra 

Teknisk Forvaltning med henblik på at blive istandsat, men siden er der ikke sket noget. I efteråret 

blev stigeholderen og en udhusdør ødelagt ved hærværk, så jeg var nødt til at få sat en ny dør i, og 

samtidig var det nødvendigt at udskifte det gamle toilet. Da det vil blive meget dyrt at renovere 

huset, og arkivet desuden mangler plads, har styrelsen undersøgt, om der er plads til det i det 

tidligere rådhus. Det er ikke udelukket, men tiden vil vise, om det bliver en realitet.     

 

Inger Merstrand arkivleder 


