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Det har som sædvanlig været et travlt år på arkivet, og jeg er glad for, at vi er flere om arbejdet.  Claus 
registrerer fortsat og er en effektiv og energisk registrator, som efterhånden i alt har oprettet flere end 300 
emner og hundredvis af billeder, som kan ses på www.arkiv.dk. Han står også fortsat for ajourføringen af et 
stort, emneopdelt avisudklipsarkiv. To frivillige hjælpere klipper aviser hjemme og kommer jævnligt med 
udklip, og hver mandag aften er fire andre beskæftiget med at dele udklippene op i emner, ordne dem 
kronologisk og tape dem fast på A4 ark med angivelse af kilde. Herefter registreres de og sættes i mapper 
under det pågældende emne. På denne måde er det nemt og overskueligt at finde frem til al avisomtale om 
et specifikt emne. Det er et stort og meget tidkrævende projekt, som der bruges rigtig mange timer på, 
men så har arkivet nok også det flotteste avisudklipsarkiv af alle de mindre arkiver!  
 
Regnskab, kundehenvendelser og indkomstjournaler hører under mig, og der går meget tid med at svare på 
diverse forespørgsler, der ikke alene kommer i åbningstiden eller pr. mail, men også på min private telefon.  
I 2016 har der f.eks. været fire henvendelser fra studerende, der efterlyste materiale i forbindelse med 
studieopgaver. En af de studerende kom helt fra Sverige og søgte oplysninger om Grove- Gedhuslejren, 
hvor tyske flygtninge var interneret i årene 1945-49. Netop flygtningelejrene er der stor interesse for i disse 
år, og arkivet fik i løbet af året fem henvendelser fra tyskere, der som børn har tilbragt en del af deres 
barndom i en af lejrene. Alle forespørgsler var fra mænd, som tilfældigt har fundet frem til, at de er født i 
en flygtningelejr i Danmark, og da moderen aldrig har villet tale om tiden som flygtning, forsøger de nu at 
skaffe oplysninger ved at kontakte arkivet. For nemmere at kunne besvare deres forespørgsler har jeg 
scannet et tysksproget hæfte om lejrene samt forsynet arkivets mange billeder på arkiv.dk med tysk tekst, 
så jeg fremover kan sende div. spørgere nogle generelle informationer pr. mail.  
 
I 2016 er der udkommet flere bøger, som arkivet har bidraget til med billeder eller andet materiale, hvad 
der efterfølgende har resulteret i invitationer til reception. Det gælder f.eks. Skelhøjebogen, der indeholder 
en masse oplysninger og billeder, hvoraf ca. 50 kommer fra arkivet. En anden bog handler om en kendt 
Vejle-fotograf, hvis kone kom fra en slægt i Høgild, som det lykkedes mig at finde mange oplysninger om. 
En tredje bog handler om en fange i Danmarks første åbne fængsel. Det blev oprettet i Gedhus i 1899, og 
jeg har tidligere skrevet et hæfte om fangerne. Til sidst skal nævnes en helt speciel bog. Det er en flot og 
stor bog, som en modelbaneklub i Herning har udgivet i meget få eksemplarer. I bogen er der blandt andet 
et billede af en helt nøjagtig model af Karup station, udarbejdet efter en arkitekttegning, som et af 
medlemmerne for nogle år siden kopierede på arkivet. Da min tekst om Konebanen desuden blev brugt i 
bogen, var arkivet så heldig at få et eksemplar af den.  
 
I årets løb er der indkommet rigtig mange spændende afleveringer, både protokoller, udklipssamlinger, 
dokumenter og usædvanligt mange billeder. Vi har ikke hidtil haft ret mange fodboldbilleder, men efter at 
Claus stod for en ”nostalgiaften” med gamle fodboldfotos i støtteforeningen KKO7s venner, kom to af 
deltagerne med en overvældende stor mængde gamle billeder og udklip samt flere fotoalbum.  
Der har været rigtig god tilslutning til de tre foredrag, jeg holdt i 2016. Det første var i februar i Hald Ege. 
Her fortalte jeg om Kølvrå og viste et udsnit af arkivets mange billeder fra byens storhedstid. Det næste 
foregik i august for fulde huse i Seniorhuset, hvor jeg også havde et billedforedrag, denne gang om det 
gamle Karup, som arkivet har mange billeder fra. Det sidste var for LOF og handlede om flygtningelejrene i 
Grove og Gedhus. Foredraget blev efterfulgt af en ekskursion til de to flygtningekirkegårde.  
 
Jeg har desuden skrevet 9 artikler og div. pressemeddelelser til de lokale aviser, og i år har arkivet også selv 
fået presseomtale. Dels har der været et portræt af arkivet i OmSLAlaget (arkivsammenslutningens blad), 
og dels har der været flere artikler i Folkebladet og Ugeavisen i forbindelse med, at arkivet har skullet flytte 
siden 2013, men at det heller ikke i 2016 lykkedes kommunen at finde nye lokaler.  
 
Til allersidst skal nævnes årskalenderen, som jeg for 16. gang har fundet billeder og skrevet tekster til. Den 
er solgt i ca. samme antal som de foregående år og giver et ekstra tilskud til arkivets drift.  
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