Foreningens start.
Rougsø Lokalhistorske Forenings opstart begynder tilbage til 1952, da postmester Otto
Larsen, Ørsted arbejder med tanken om et lokalarkiv og skriver en artikel i Ørsted i Ørsted og
Omegns Avis.
Stærkt lokalhistorisk interesserede folk i kommunen ikke mindst kæmner P. Å. Birkebæk - var
medvirkende til, at der den 6. oktober 1971 blev arrangeret et møde i bagermester Aksel
Prahls sal i Allingåbro. Kommunalbestyrelsen har vist denne sag stor interesse, og dette kom
blandt andet til udtryk ved, at borgmester Søren G. Nielsen bød forsamlingen velkommen.
Aftenens taler var en gammel Allingåbroborger, pensioneret stationsforstander N. M.
Thordrup, Langå, der inspirerende og kyndigt fortalte om Allingåbro efter år 1900.
Der skulle gå mange år før disse tanker tog endelig form
På et møde i Allingåbro den 17/9 1975 er der dannet en støttekreds på ca. 30 personer til at
stå bag et kommende egn's-arkiv i Rougsø kommune. Foruden denne støttekreds er der
nedsat et udvalg på fem personer, der skal søge at realisere tanken.
Den 5. november 1975 nedsættes et udvalg, der skulle søge at realisere tanken.
Udvalget bestod af:
Apoteker V. A. Christensen, Ørsted
Provisor A. M. Krogh, Ørsted
Fhv. Gdr. Hartvig Pedersen, Udbygaarde
Gdr. Jens Vindberg Jensen, Nørager
Fhv. Bankkasserer Kr. Møller, Allingåbro
Redaktør Holger Bach, Allingåbro

Fhv. Skoleinspektør Jens Schou, Randers, var barnefødt i Ørsted.
Hans store historiske interesse resulterede i, at han har beskrevet hvert enkelt
matrikelnummer i det gamle Rougsø Herred. Hvem ejeren har været gennem tiderne, helt
frem til 1970-erne.
Dette store arbejde har arkivet stor glæde af.

Birkebæksamlingen.
Kæmner Birkebæk havde gennem 1970-erne fået vakt interessen for arkivsagen.
Efter hans død får kommunen overdraget hans store samling af museumsgenstande.
Denne samling er af arvingerne overdraget til foreningen, som nu har ansvaret for denne
samling, der består af effekter, dragter og håndredskaber, der er hele værksteder og
købmandsbutik, grovvarehandel og mange flere håndværk repræsenteret i denne samling.

Forening har til huse her i kælderen på »Langhøj skolen« i Vivild, hvor der i 1978 startedes
med ca. 200 m2, hvor vi i dag råder over 650m2. Foreningen Udgiver hvert år et årsskrift til
medlemmerne og som kan købes.

Arkivet drives udelukkende på frivillig basis af foreningens bestyrelse og andre frivillige som
har historisk interesse.

Bestyrelsen repræsenterer de 9 kirkesogne i kommunen og vælges på foreningens årlige
generalforsamling i

Arkivet består af.
Oldtidssamlingen
Grundlæggeren af samlingen var Carl Vindberg Nørager.
Han skænkede sin store oldtidssamling til Arkivet i 1978.
Han nåede at se sin samling opstillet i arkivet, men døde desvære inden indvielsen.
Han var amatørarkæolog med en meget stor indsigt, og var anerkendt blandt fagfolk, han
havde bl.a. personlig kontakt til professor Glob. Vindberg var den der opdagede
Tustrupfundene, og så at her var noget enestående.
Kulthuset er rekonstrueret og kan ses på Mosgaard Museum.
Carl Vindberg Jensen, overdrog sin store oldtidssamling ved gavebrev, til foreningen, i 1978.
Denne samling er unik, og består af en stor samling af krukker, skår og flintredskaber, som er
registreret og beskrevet af Vindberg.

