
Årsberetning for Karup Egnsarkiv 2021 

Claus Christiansen, arkivleder 

 

Pr. 1. februar 2021 overtog jeg jobbet som leder af det kommunale lokalarkiv efter dette havde stået uden 

formel leder siden november 2020. Overtagelsen skete midt under Corona pandemien, som i stort omfang 

prægede såvel åbningstid som det frivillige arbejde på arkivet. Nu er vi heldigvis i fuld gang igen. Inden for 

rammerne af arkivets hovedformål, som er defineret som at: Indsamle, Registrere, Bevare og Formidle, 

har vi sammen opstillet nogle visioner, som vil være gældende for årene der kommer. 

❖ Vi ønsker at strukturere og organisere arkivets omfattende samlinger. 

❖ Vi ønsker at synliggøre vores samlinger på Arkiv.dk, med fokus på billeder.  

❖ Vi ønsker en ny og moderne hjemmeside, samt en øget anvendelse af Facebook. 

❖ Vi ønsker at fastholde og om muligt udvide gruppen af frivillige på arkivet.    

 

Gruppen af frivillige som pt. tæller 10 personer er alt afgørende for vores arkiv. Sammen mødes vi et par 

gange om ugen med at strukturere og organisere vores omfattende samlinger. De frivillige har efter eget 

valg, hver deres område de arbejder med. Det kan være klippe aviser, registrere, opsøge historier og 

informationer, aflevere lånt materiale, sortere, kassere, formidle via hjemmeside og FB, fotodokumentere 

hvad der sker i vores område og ikke mindst hygge sig med lokalhistorisk snak, vidensdeling, kaffe og kage. 

Hertil kommer selvfølgelig betjening af de besøgende i åbningstiden. Nogle frivillige arbejder tilmed 

hjemmefra. De frivillige kommer fra den gamle Karup kommune, selvom vi meget gerne ville have flere 

specielt fra Frederiks området. 

 

Og hvorledes er året så gået? Vi har udvidet åbningstiden fra to til tre timer, således den nu er mandag 15-

18. Ved en mindre ceremoni tog vi 9. august navneforandring til Karup Egnsarkiv. Som led i det kommende 

150 års jubilæum (6. januar 2022) for Karup Skole gamle skolebygning på Åvej 6, har vi med lån af 

materialer fra bl.a. med Viborg Museum planlagt en større skoleudstilling på Biblioteket og på Karup Skole 

(fra 6. januar til 28. februar 2022). Vi har opbygget en helt ny og egen Karup Egnsarkiv hjemmeside, hvor 

store dele af vores samlinger efterhånden kan ses, udover selvfølgelig på Arkiv.dk. Vi har intensiveret 

scanning og registrering af nogle af vores rigtig mange billeder. Det være sig fra dias, negativer eller papir. 

Vi har desuden påbegyndt en digitalisering af vores VHS og kassettebånd, således man eks. nu kan 

erhverve sig gamle Karup Revyer. I vores område har vi fotodokumenteret nedrivningen af: Kølvrå Skole, 

Karup Tennisklub, Foderstofforeningen, det gamle apotek, og selvfølgelig også de nybygninger der 

efterfølgende er fundet sted, herunder opførelsen af Møllevænget og den nye silo på 

Kartoffelmelfabrikken. I et nyt samarbejde med Fotoklubben ISO7470 har vi fået gennemfotograferet en 

stor del af vejene i vores område, ligesom klubben har hjulpet med ”Før og Nu” billeder. Udover dette 

samarbejde er vi på vej med et mere struktureret samarbejde med Kartoffeltyskerforeningen. Som 

traditionen sig byder, har vi selvfølgelig også produceret og solgt Årets Lokalhistoriske Kalender. Årets 

budget og forbrug balancerede med et plus på 639 kr.  

Vi har siden februar modtaget i alt 38 indleveringer, enten som lån eller gave.  Blandt disse er mere end 

5.000 billeder fra boet efter Børge Mortensen og Vagner Würtz, en masse skolebilleder fra Karup Skole, en 

del dias fra Kartoffeltyskernes jubilæum i 1984, og en hel del fotoalbum med diverse billeder. Herudover 

har vi modtaget materialer bl.a. om Majlund, Karup Trykkeri på Vallerbækvej og familien Søbjerg.  

 

Desværre måtte vi i november tage afsked med en af vores mest betroede frivillige, idet John Thomsen gik 

bort.  John havde siden 2008 arbejdet dedikeret og nidkært for arkivet, og efterlader et stort tomrum. Æret 

være hans minde  


