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Det forløbne år har som sædvanlig været et travlt år på arkivet og det første år med to ledere. Claus har 
været arkivassistent siden 2008, og i foråret aftalte vi lokalt, at vi begge to skal være ledere, men med de 
samme arbejdsområder som hidtil. Claus er en effektiv leder af den elektroniske registrering af arkivalier og 
billeder samt et emneopdelt avisarkiv, og han assisteres af tre dygtige, frivillige hjælpere, Helle Goldschmidt 
og John Thomsen, der kommer hver mandag og ordner avisudklip, og Ilse Norsk, der registrerer billeder. 
Birthe Nexø hjælper også, idet hun klipper aviser hjemme og jævnligt afleverer en stak udklip.  Claus har 
efterhånden registreret et større antal arkivalier og billeder, som man nu kan finde under Karup på 
www.arkiv.dk, og som adskiller sig fra de øvrige arkivers materiale  ved at have en meget udførlig og 
omfattende tekst. Han ajourfører også fortsat en omfattende Karup-database med rigtig mange navne, 
mens jeg fortsat står for administration, kundehenvendelser, indkomstjournaler, scanning og PR.  
Kommunen har tidligere erklæret arkivets loftsetage for direkte ulovlig pga. brandfare og manglende 
flugtvej. Det er derfor nødvendigt med nye lokaler, og en af de første dage i 2014 fik vi lovning på den 
tomme fløj på rådhuset. De følgende måneder brugte vi meget tid på møder og på at udarbejde udførlige 
planer for indretningen af de forskellige rum. Men da museumschefen gik på efterløn med udgangen af 
juni, gik projektet i stå, og i august fik vi at vide, at fløjen skulle bruges til et sundheds-satellitcenter. Vi 
foreslog derfor, at kommunen i stedet skulle indrette et arkiv i det tidligere kommunekontor på Østergade 
30, men fik at vide, at det ifølge lokalplanen ville være problematisk at bruge ejendommen til arkiv. Det 
betyder med andre ord, at vi har spildt mange timer på et projekt, der ikke blev til noget, men vi håber, det 
lykkes at få nye lokaler i 2016. Claus har ellers – sammen med nogle hjælpere - stået for en større 
oprydning og renovering af vores lille arkiv, og John har lavet hylder og kortholdere, så det fremstår mere 
publikumsvenligt, men problemet med den ulovlige loftetage kan vi ikke gøre noget ved og heller ikke den 
manglende plads. Vi modtager flere og flere arkivalier, og der er kommet mange store afleveringer i løbet 
af året. Bl.a. har vi fået adskillige flyttekasser med forskelligt materiale, ligesom der er afleveret mange 
fotoalbum, dels som gave og dels som lån. Det betyder, at der er mange billeder at scanne, og da vores 
scanner var næsten 10 år gammel, købte foreningen en ny og virkelig god scanner, som vi er meget glade 
for. 
Arbejdet på arkivet er meget afvekslende, ikke mindst inden for mit arbejdsområde, og i årets løb har jeg 
fundet mange oplysninger og billeder til folk, der har kontaktet arkivet enten personligt eller telefonisk. En 
af de mere spændende henvendelser kom fra TV Midt/Vest, som brugte nogle af arkivets oplysninger i 
udsendelsen om Fliegerhorst Grove i januar. Arkivet har også leveret materiale til flere bøger og til artikler i 
bl.a. folkebladet. Til den i øvrigt udmærkede jubilæumsbog fra Frederiks Borgerforening var arkivet helt 
uden konkurrence den største leverandør af billeder. En enkelt større udstilling i forbindelse med Åben By 
er det også blevet til. Anledningen var Røde Kors’ jubilæum, og foruden de udstillede billeder havde jeg 
lavet en konkurrence med børnebilleder af bestyrelsesmedlemmerne i Røde Kors, hvor folk så skulle gætte, 
hvem der var hvem. Det blev en stor succes, som trak mange til og gjorde standen til en af de mest besøgte.  
Af foredrag har jeg haft tre i lokalområdet. Et om skoler, et om flygtninge og et om Kølvrå, og desuden har 
jeg haft et enkelt foredrag i Viborg på Arkitekternes dag. Jeg har desuden skrevet en del artikler til de lokale 
aviser.  
Sammen med foreningen har vi haft nogle meget vellykkede arrangementer, hvor der blev brugt billeder fra 
arkivet. Et foredrag om det gamle Karup med billeder fra byen trak endda fulde huse to gange. Første gang i 
Seniorhuset og anden gang i biografen. Det vil sige, at ca. 200 har overværet foredraget, hvor Ole Lenler-
Eriksen og Kristian Pedersen fortalte om byen ud fra en Power-point præsentation med udvalgte 
arkivbilleder. Også da Børge Mortensen fortalte om Frederiks ud fra lokale billeder, var der helt udsolgt, og 
flere gik endda forgæves. Der er i det hele taget stor interesse for lokalhistorie. Det gælder også guidede 
ture, som jeg har haft tre af. En på flygtningekirkegården i Gedhus og to i Karup.    
Salget af kalenderen er gået planmæssigt, så den fortsætter jeg med, så længe det er muligt at finde 
egnede billeder.   
Til allersidst vil jeg nævne hjemmesiden, som vi jævnligt får positive kommentarer til. Bl.a. er der mange, 
der følger med i, hvad der stod i aviserne for 100 år siden.  
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