Oplysninger om arkivalier på Vildbjerg lokalhistoriske arkiv.
v/ Karl Gregersen.

Lokalhistorisk arkiv i Vildbjerg
Har en omfattende samling af arkivalier. Det skyldes især et udvalg, der bestod af H. C. Thomsen,
N. Chr. Pedersen og N. Kjærgaard Kristensen. De startede i 1977, og havde fra deres erhvervsaktive
liv en viden om, hvordan man bør opbygge et lokalhistorisk arkiv.
Fotos.
Lokalarkivet har en fin samling fotos, dels af enkeltpersoner, men også af grupper f. eks. fra
kredsen omkring skolen. Mange fotos er af personer, der havde deres aktive liv omkring år 1900.
Lokalarkivet er nu på jagt efter fotos, der omhandler den generation, der har haft et aktivt liv i tiden
omkring 2, verdenskrig. (1930- 1950) Disse fotos er værdifulde nu, men vil også være interessante
for kommende generationer. De fleste fotos er anbragt i mapper, der tilhører den pågældende
person. Det er vigtigt, at der er anført navn og adresse.
Arkivet modtager stadigvæk fotos, hvor der ikke er anført supplerende oplysninger. Fototeknisk
gode billeder, der desværre må kasseres.
Oplysninger om personer
Ligger i mapper på lokalhistorisk arkiv. Også her har det første arkivudvalg været grundige, så der
foreligger et omfattende materiale vedrørende den generation, der holdt Vildbjerg by og opland i
gang omkring år 1900.
Samtidig med at lokalarkivet efterspørger fotos, er der vigtigt, at der følger forskellige oplysninger
med. Det kan være tingbogsoplysninger, en handel samt familiebegivenheder. Det første udvalg har
fået mange nekrologer, hvor der er gode oplysninger om vedkommendes liv og levned.
I kirkebøgerne og fortegnelsen over folketællinger samt på landsarkivet i Viborg kan der findes
mange gode oplysninger. Det sker ofte, at lokalarkivet er behjælpelig med slægtsoplysninger, idet
det lokale kendskab ofte har stor betydning.
Lokalarkiver benytter tit de ældre aviser hos bladhusene, men den personlige fortælling eller en
båndoptagelse er nu den bedste.
Gadenumre.
Det første udvalg har gjort et stort arbejde for at følge med i, hvad der sker i Vildbjerg by samt ude i
landdistriktet. Lokalarkivet er stadigvæk interesserer i disse oplysninger, specielt, hvor der efterhånden er kommet mange nye bygninger. Der er også forsvundet en del huse. Disse prøver
lokalarkivet at bevare på fotos. Derfor er lokalarkiver interesseret i at få meddelelser om eventuelle
nedrivninger.
_______________________________________________________________________________

Kig ned på arkivet, hvis du har noget, som kan hjælpe os med at passe på
historien!
Vi holder åbent fra 15 til 17 på mandage.

