
 

 

Generalforsamling og foredrag ved Ole Lenler- Eriksen  

Den 20. marts kl. 19-19.30 afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling i 

Seniorhuset i Karup. På valg er Jens Jørgen Jeppesen, Svend Gjødesen og Inger Merstrand, som alle 

er villige til genvalg, og der er derfor kun afsat ½ time til generalforsamlingen.   

Kl. 19.40 vil Ole Lenler-Eriksen fortælle om det gamle Karup, som han husker byen fra sin barndom 

i efterkrigstiden i 1940’erne og 50’erne.  Selv om der var langt færre indbyggere i Karup dengang, 

var der meget mere liv i byen med mange håndværkere og småforretninger, som for længst er 

nedlagte.  F.eks. skomager, gartner, smed, Tatol, brødudsalg, slagter osv.  Beboerne handlede 

lokalt, og meget få havde bil, så de kunne køre andre steder hen og købe ind. Oles far var læge og 

var derfor en af dem, der havde en bil. Han var tilsynsførende ved de store flygtningelejre i Gedhus 

og Grove, og Ole var flere gange med sin far derude og husker endnu det triste syn af de mange 

børn bag pigtråd og under svær bevogtning.  

 Ole og hans søskende sejler i ”Mudderåen”. Det er Ole til højre.  



 

I dag har Karup både børnehave og SFO og mange aktiviteter for børn, men da Ole var barn, var de 

fleste mødre hjemmegående, og der var hverken børnehaver eller SFO. De mange børn i byen 

legede med hinanden og fandt selv på underholdning, ofte uden forældrenes opsyn.  

I den store parklignende have bag lægeboligen på Kildevej tilbragte Ole og hans tre søskende 

mange timer. Ikke mindst ved ”Mudderåen”, en tidligere engvandingskanal. Den lå bagest i haven, 

og her morede de sig med at sejle og fange småfisk.   

Ved det gamle elværk for enden af Åhavevej var der et yndet badested for byens børn og ungdom, 

og om vinteren var der danseskole og gymnastik i forsamlingshuset. Da byen for nøjagtig 70 år 

siden fik en biograf, var det en hel sensation.   Ole husker rigtig meget fra sin barndom og ungdom 

i byen. Han kan bl.a. fortælle om nogle af byens originaler som f.eks. Peder Jylland og Jacob 

Skomager, og det bliver uden tvivl spændende at høre ham fortælle om en barndom og ungdom i 

et Karup, der var meget forskelligt fra i dag.  

Foreningen er vært ved en kop kaffe og kage, og alle, altså også ikke-medlemmer - er meget 

velkomne til foredraget.  

I pausen vil der blive solgt amerikansk lotteri med en flot DAB radio som hovedgevinst og diverse 

flasker vin som øvrige gevinster.  

 

 

 

 

 

 

 


