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Det forløbne år har været et helt specielt år, hvor flytningen af arkivet har fyldt rigtig meget. Allerede i 2013 
erklærede kommunen det gamle ledvogterhus for uegnet til arkiv bl.a. på grund af brandfarlig isolering. I de 
følgende år har fire andre placeringer været i spil, uden at det er blevet til noget. I januar blev det så foreslået 
at flytte biblioteket og arkivet hen på skolen og eventuelt sælge den tidligere stationsbygning. Planerne fik 
Karupborgeren Monika Hedberg til at iværksætte en underskriftsindsamling for at bevare biblioteket i den 
gamle station, og det resulterede i ca. 800 underskrifter. Kommunen vedtog derfor at lade biblioteket blive, 
hvor det var. Efterfølgende blev der på Monikas initiativ nedsat en gruppe med henblik på at få flyttet arkivet 
sammen med biblioteket. Det var både kulturudvalgsformanden, Per Møller Jensen, og det lokale 
byrådsmedlem, Anders Bertel, positive over for, og sagen om arkivet kom tilfældigvis på kulturudvalgets 
eftermiddagsmøde netop samme dato, som Lokalhistorisk Forenings generalforsamling blev afholdt om 
aftenen. Her vakte det begejstring blandt deltagerne, da de fik at vide, at arkivet endelig skulle flyttes, og at 
der var fundet 100.000 kr. til flytning og indretning af et nyt arkiv.   
Det store arbejde med organisering, planlægning og indretning af det nye arkiv blev hovedsageligt klaret 
takket være Claus Christiansen, Jan Højgaard og John Thomsen i samarbejde med nogle positive 
forvaltningschefer, så arkivet med hjælp fra foreningens bestyrelse og de frivillige hjælpere kunne flytte ind i 
de lyse og venlige lokaler sidst i august og holde indvielse og reception den 1. september. Samtidig blev mit 40-
års jubilæum ved kommunen fejret, og det blev en rigtig dejlig dag med hen ved 200 besøgende og mange 
gaver og nogle flotte taler. Den røde snor blev klippet af Monika Hedberg og kulturudvalgsformanden, og 
bagefter var der fremvisning af de nye lokaler, som dels omfatter stationsmesterens tidligere lejlighed og dels 
overbaneformandens kontor, det senere turistkontor, som i dag kaldes annekset.  
Ved siden af flytningen har der været de sædvanlige opgaver i form af kundebetjening, foredrag, artikler osv., 
så der har været nok at se til. I anledning af Fotodage Viborg havde jeg en fotoudstilling på biblioteket med 
billeder om stationsbygningens historie. Samtidig havde Ugeavisen bedt mig skrive 2 artikler til dens ÅbenBy 
udgave i maj, og i alt er det blevet til 8 artikler i løbet af året. På initiativ af Onsdagsklubben arrangerede jeg 
også en form for byvandring, hvor store skilte med tekst og fotos af forsvundne ejendomme blev anbragt på 
de steder, hvor de lå engang.   
Arkivet har stået for fire velbesøgte foredrag, hvoraf de to var i samarbejde med Lokalhistorisk Forening.  
Det første var ved foreningens generalforsamling i marts, hvor der var 120 tilhørere til et foredrag om egnens 
flygtningelejre efter krigen. Jeg indledte med at vise billeder og fortælle om lejrene, hvorefter den tidligere 
flygtning, Horst Sander, fortalte om sit ophold som lille dreng i først den ene og siden den anden lejr.  
Som et led i rækken af Fod på Viborgegnen havde jeg sammen med arkivar Dan Ersted fra Viborg en tur fra 
Kølvrå til flygtningekirkegården, hvor jeg fortalte om lejrene for ca. 150 deltagere. I oktober var der fuldt hus i 
klubhuset i Kølvrå til mit foredrag om byen. Billetterne blev solgt på nettet og var væk i løbet af en enkelt dag, 
og så var der endda 25 på venteliste til en gentagelse af foredraget, hvor billetterne blev udsolgt lige så hurtigt. 
Det er virkelig dejligt, at der er så god en opbakning og interesse for den lokale historie. 
Arkivet har fortsat stor hjælp af frivillige. Det er Jan Højgaard, John Thomsen, Birthe Nexø, Svend Gjødesen, 
Helle Goldschmidt og Jens Jørgen Jeppesen, der alle primært ordner avisudklip, mens Poul Thomsen klipper 
aviser hjemme, og i 2017 begyndte Jan Vestergaard også at hjælpe. Claus har valgt ligeledes at arbejde som 
frivillig, så han er mere fritstillet, men han står stadig for registreringen og har sammen med Jan Vestergaard 
bl.a. lagt mange skolebilleder ud på arkiv.dk. 
Der har været mange henvendelser i løbet af året, og jeg har skaffet en del oplysninger til f.eks. bøger og 
studieopgaver. Vi har også fået adskillige spændende afleveringer, ikke mindst gamle dokumenter og fotos. 
Biblioteket har f.eks. afleveret en masse dias, fotoalbum og løse billeder på grund af mindre plads.   
Samtidig med flytningen ændrede arkivet åbningstid til kl. 15 -18, så vi nu lukker samtidig med biblioteket.  Der 
er desuden åbent fra kl. 19-21 den sidste mandag i måneden. Det er en mulighed, der endnu ikke har været 
den store interesse for, men det regner vi med, at der vil blive fremover, f.eks. med rundvisninger.  
Ved slutningen af året godkendte kulturforvaltningen en mindre ændring af arkivets vedtægter, og der blev 
udpeget en ny styrelse med Karlo K. Hansen som formand, Birthe Nexø som næstformand, Anders Bertel som 
alm. bestyrelsesmedlem og arkivlederen som sekretær.  
Til sidst skal nævnes årskalenderen, som for 16. gang har givet et pænt tilskud til arkivets drift.  
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