
Beretning fra lokalarkivet om 2014 på Paarup Foreningens generalforsamling den 4. 

februar 2015. 

 

  

 

Vi har i 2014 modtaget 15 afleveringer, der alle er registrerede. Alt sammen noget, 

der vil blive til glæde for folk, der er interesserede i sognets historie og dets udvikling 

fra landsbyer til forstad.  
  

Vi har haft 34 besøgende på arkivet. De er dels kommet for at søge oplysninger om 

ejendomme eller personer, dels for at aflevere noget af interesse for arkivet. Der har, 

som tidligere år, også været telefoniske henvendelser og henvendelser på e-mails. Det 

har drejet sig om oplysninger om ejendomme og personer. Vi havde således i sidste 

uge en forespørgsel om nogle stort set ens huse på Lupinvej. Jeg kunne ikke hjælpe, 

måske er der nogle af jer, der kan. Husene, der er tegnet af Kai Sørensen, skulle være 

blevet kaldt Beverly Hills. Hvis nogle af jer ved, hvorfor, må I meget gerne fortælle 

det til en af os fra arkivet. At man på arkivets hjemmeside kan søge i vores 

registreringer har også givet en del henvendelser.  

 

I april havde vi besøg af en gruppe fra Region Syddanmark, der arbejder med at 

undersøge forurenede grunde. De havde haft problemer med at finde adresser på 

nogle for længst nedlagte forurenende virksomheder i sognet, men med hjælp fra 

ældre, lokale borgere, havde jeg kunnet hjælpe dem. De ville nu gerne se, hvordan et 

lokalhistorisk arkiv ser ud, og hvordan man arbejder der.   

 

Vi arbejder stadig med vores hjemmeside. Billederne på forsiden bliver hyppigt 

skiftet ud. Vi modtager gerne forslag og kommentarer til siden. I kan på hjemmesiden 

følge med i arkivets og foreningens aktiviteter, idet der normalt bliver lagt fotos ud 

fra Paarup Foreningens arrangementer. 

 

Orienteringshæftet består også i år bare af en lille folder med de aktuelle åbningstider, 

og den kan vi selv trykke på arkivet og genoptrykke efter behov. Der er lagt nogle 

eksemplarer ud på bordene, og der kan fås flere hos arkivmedarbejderne. Flere 

oplysninger om Paarup kan findes på hjemmesiden, hvorfra der endvidere kan 

downloades en kalender for 2015. 

 

Det registreringsprogram, vi bruger, Arkibas, er blevet opdateret i en ny version. Det 

betyder, at vores nyeste registreringer ikke er søgbare på hjemmesiden. I løbet af 

februar vil der blive præsenteret en internetversion. Den får navnet arkiv.dk, og i den 

kan man søge i alle de arkiver, der benytter Arkibas, og det gør mere end 500 arkiver 

i landet, både store arkiver som Stadsarkivet og mange små lokalarkiver som Paarup. 

Jeg har set, hvordan det kommer til at fungere på nettet, og det ser meget lovende ud. 



Når internetversionen bliver tilgængelig, vil det ikke længere være muligt at søge i 

miniarkibas på arkivets hjemmeside, men i stedet laver vi et link til arkiv.dk.  

 

Vores initiativ med at lægge billeder ud på Facebook fortsætter, og det giver en god 

kontakt til mange Paarup-interesserede, og til tider også en helt god debat. Der er 

242, der synes godt om os, og vores ugentlige opdateringer når ud til mere end 200.   

 

Hvis nogen af jer har billeder af eller oplysninger om jeres ejendom vil vi meget 

gerne låne det, så vi kan scanne eller kopiere det. Hvis I kommer på arkivet med det, 

kan vi normalt klare det på stedet, ellers kan vi ordne det på nogle få dage.  

 

Bent Eriksen er stadig aktiv med fotografiapparatet, så fremtidige Paarupborgere kan 

se, hvordan sognet har udviklet sig. Vores fotografering skal opfattes som et supp-

lement til de film, som Paarup Foreningens filmfolk optager. 

  

Arkivets regnskab er i år revideret af foreningens revisorer og sendt til godkendelse 

på Stadsarkivet. Regnskabet er lagt frem på bordene til orientering. Når I ser på det, 

kan I se et ganske uventet og glædeligt beløb. Da forsamlingshuset blev nedlagt og 

solgt, fik arkivet en gave på 20.000 kr. Derfor har vi investeret i en bærbar computer 

og en farvelaserprinter. Det var nødvendigt med en ny computer på grund af forældet 

styresystem på en af de gamle, og så valgte vi at købe en bærbar.  

 

Vi har som sædvanlig haft et godt samarbejde med de øvrige lokalarkiver, som vi 

mødes med nogle gange om året. Vi fordeler det kommunale tilskud, fortæller om 

vores arbejde, så vi kan inspirere hinanden og drøfter arkivfaglige forhold.    

  

Et stort tillykke til Paarup Foreningen med de 90 år. Vi har ingen gave til jer, men vi 

lover, at vi fortsat vil omtale foreningen og dens aktiviteter på hjemmesiden og på 

facebook. 

 

Til slut blot den sædvanlige store tak til Paarup Foreningens medlemmer, dels for det 

tilskud, foreningen giver til arkivet, dels for interesse for arkivets arbejde.  

 

Karin Ramskov Andersen. 


