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En aften med billeder og erindringer om det gamle Karup 

 
Ole Lenler-Eriksen og Kristian Pedersen fortæller om byen, som den 
var engang, og som de husker den. 
Af Inger Merstrand 

Lokalhistorisk Arkiv har en masse billeder, der viser, hvordan Karup tidligere har set ud, og et lille udsnit 
af dem vil blive vist i Seniorhuset den 27. februar kl. 19, hvor Ole Lenler-Eriksen og Kristian Pedersen vil 
fortælle om byen ud fra de gamle billeder, som vises på et stort filmlærred. Foruden deres opvækst i 
Karup har de to det til fælles, at de har en usædvanlig god hukommelse og er gode fortællere. 

De kan fortælle en masse om byen, som den så ud engang, og om Karupborgere, der for længst er borte. 
Begge er kendt af de fleste i byen. Ole Lenler flyttede til byen som 3-årig og er søn af byens dengang 
eneste læge, og han har selv været læge i Karup og er nu ansat som sådan på flyvestationen. 

Kristian Pedersen har boet i Karup hele sit liv og er ud af en meget gammel slægt på egnen. Han er 
udlært i Brugsforeningen og har været meget aktiv inden for KKIK fodbold, hvor han spillede i en 
årrække. 

Hvis man går 40-50 år eller længere tilbage i tiden, var der masser af liv og butikker og håndværkere i 
Karup. Der var også originaler i ordets positive betydning som f.eks. Peder Jylland, Jacob skomager og 
Jens Ditlev, og både dem og byen kan der fortælles mange historier om. Historier, som ældre mennesker 
kan nikke genkendende til, og som kan give den yngre generation et indtryk af, hvordan livet formede 
sig i Karup, da byen stadig var en stationsby. 

Der er lagt op til en rigtig spændende aften, og da der kun er et begrænset antal billetter, og der 
sandsynligvis vil blive rift om dem, gælder det om at komme først til mølle, hvis man vil være sikker på 
at få en billet. Den koster 50 kr., og beløbet er inklusive kaffe og kage. 



Det er Lokalhistorisk Forening og Arkivet, der står som arrangør, og billetterne kan købes i Karup fra 
torsdag den 20. februar på Biblioteket, i Superbrugsen og i Plus Butikken, fortæller Inger Merstrand i en 
pressemeddelelse. 

 

Generalforsamling 26. marts på Dagcentret efterfulgt af 

billedfremvisning fra det gamle Frederiks  

Efter sin generalforsamling gentager Lokalhistorisk Forening en tidligere succes  

 

For nogle år siden viste Lokalhistorisk forening gamle billeder fra Frederiks, kommenteret af Børge 
Mortensen, som er født i byen og har været med til at mure nogle af de ældre huse.  Billedfremvisningen 

blev – krydret med fremviserens lune bemærkninger og deltagernes 
kommentarer - en stor succes. Der var helt udsolgt, og mange gik 
forgæves. Foreningen blev derfor opfordret til at gentage 
arrangementet, og den 26. marts kl. 20 til 22 på Dagcentret i 
Frederiks vil Børge Mortensen igen kommentere de gamle billeder. 
De er alle sammen taget af hans svigerfar, Vagner Würtz, der var 
barber og frisør i Frederiks og desuden en kendt musiker og fotograf i 
området.  

Würtz fotograferede ikke alene byen og dens huse, men var også 
fotograf ved familiefester, byfester og andet, og der vises både 
billeder af diverse begivenheder og af byen, som den så ud engang. 

Foreningen er vært ved en kop kaffe og kage, og det hele koster kun 25 kr., der betales i pausen.   

Inden billederne bliver vist, afholder foreningen sin årlige 
generalforsamling fra kl. 19 til 19.30 med dagsorden iflg. 
vedtægterne.  

Sådan så Børge Mortensen ud som 18-
årig i sin splinternye tweedjakke, som 
den lokale skrædder havde syet.   



Vagner Würtz har taget mange billeder af Søndergade. Her er den fotograferet en rigtig snevinter. De 
forreste huse ser stort set ud, som de gør i dag, men brugsen har helt ændret udseende, og Foderstoffen er 
for længst revet ned.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Stort fremmøde til Lokalhistorisk Forenings 

generalforsamling og billedfremvisning 
Der var som sædvanlig et fint fremmøde til Lokalhistorisk Forenings 
generalforsamling med efterfølgende billedfremvisning 
02. Apri l  2014, 15:45 

Af Inger Merstrand 

 

KULTUR Generalforsamlingen indledtes med et minuts stilhed til ære for Svend Iver Andersen, der var 
medlem af bestyrelsen og døde i februar. Herefter gik man over til dagsordenen. Som dirigent valgtes 
Michael Pedersen, og i stedet for Svend Iver Andersen kom den hidtidige suppleant Claus Christiansen 
ind i bestyrelsen. 

Det eneste nyvalg var Birthe Nexø, som blev suppleant. De øvrige valg var genvalg. Bestyrelsen består 
herefter af Inger Merstrand, Jørn Nødskov, Karlo K. Hansen, Svend Gjødesen, Claus Christiansen, Poul 
Thomsen og Lisbeth Juhl. Suppleant er - foruden Birthe Nexø - Helle Goldschmidt Christensen, og 
Gerhardt Hørdum og Jan Højgaard er revisorer, mens John Thomsen er revisorsuppleant. Sidstnævnte 
hjælper sammen med Helle Goldschmidt med etableringen af et omfattende avisudklipsarkiv og andet på 



arkivet, og formanden Inger Merstrand takkede dem begge og overrakte hver af dem en lille gave, 
ligesom Aase Gude, der klipper aviser, fik en gave som tak for hjælpen. 

Formanden kunne fortælle om et godt år for foreningen med en del nye indmeldelser, men desværre 
også med næsten samme antal dødsfald blandt medlemmerne, så det samlede antal nogenlunde svarer 
til sidste år. Da et medlemskab imidlertid dækker en husstand, svarer det reelle antal medlemmer til ca. 
300, og det er man godt tilfreds med i foreningen, ligesom bestyrelsen er glad for det generelt store 
fremmøde til de forskellige arrangementer. F.eks. var der så stor rift om billetterne til en guidet rundtur 
på flyvestationen, at de blev revet væk i løbet af en halv time. 

Hjemmeside 

Foreningen og arkivet er fælles om hjemmesiden, der blev oprettet i 2008, og som efterhånden har 
gennemgået en større forandring, hvad udseendet angår, men som i store træk indeholder det samme, 
som da den blev startet. Der er mange, der fortæller, at de har stor fornøjelse af den og ikke mindst af at 
læse, hvad der stod i aviserne for 100 år siden. 

Flere fortæller, at de har meldt sig ind i foreningen pga. årskalenderen, som i 2013 blev omdelt til 
medlemmerne for 13. gang. Det er en tradition, som formanden håber at kunne fortsætte mange år 
endnu. 

Efter at kontingentet i de 35 år, foreningen har eksisteret, har været på 50 kr., vedtoges det for første 
gang at lade det stige. Det er herefter 60 kr., men da det som tidligere nævnt dækker en husstand, er 
det sandsynligvis stadig kommunens billigste kontingent, fortæller Inger Merstrand fra Lokalhistorisk 
Forening i en pressemeddelelse. 

Efter generalforsamlingen viste Børge Mortensen gamle billeder fra Frederiks og fortalte om dem, 
kommenteret af tilhørerne, der adskillige gange kunne supplere med yderligere oplysninger. En del af 
tilhørerne kom langvejsfra, og for tre af dem, der kom fra henholdsvis Viborg, Århus og Frederiks, var det 
en helt særlig oplevelse at være med. De havde gået i skole sammen, men var gået ud af Frederiks skole 
i 1960erne og havde ikke set hinanden i længere tid. 

Der var ca. 75 deltagere til billedfremvisningen. Det er nogenlunde det antal, foreningen plejer at sætte 
som loft, når der er tale om fremvisning af billeder på Dagcentrets lille filmlærred. 

Foreningen har endnu ikke konstitueret sig, da et af medlemmerne desværre var fraværende pga. 
sygdom. 

 

 

 

 

 



Kamufleret bunker. Her ses en af de mange bunkere, som tyskerne byggede under krigen. Den er 
mange meter lang, men var vanskelig at opdage fra luften, fordi den var kamufleret med sløringsnet.  

Guidet rundtur på Flyvestation Karup søndag den 14. september kl. 10 – 13.  

Spændende bustur i den tyske værnemagts fodspor på flyvestationen med 
rundvisning i gamle befæstningsanlæg og bunkere fra Anden Verdenskrig. 

Søndag formiddag den 14. september inviterer Lokalhistorisk Forening for Karup-området til en helt speciel 
rundtur i bus på flyvestationens område. Turen har hele to gange tidligere været et rent tilløbsstykke, hvor 
billetterne var udsolgte i løbet af en times tid, og det er på opfordring fra adskillige, at foreningen 
arrangerer endnu en tur. Den indledes på Soldaterhjemmet i Kølvrå på Herningvej 31, der ligger 
umiddelbart over for hovedindgangen til flyvestationen. Der kan parkeres både ved soldaterhjemmet og på 
den nærliggende stationsplads, hvor busserne plejer at holde.  

Mens deltagerne får en kop kaffe og kage, fortæller kaptajn Anders Madsen om flyvestationens historie fra 
tysk flyveplads til flygtningelejr og flyvestation, og foredraget illustreres med en masse spændende billeder. 
Han har skrevet en bog om officersmessen og er i gang med en ny bog om flyvevåbnets gamle Eskadrille 
724, så han ved rigtig meget om flyvestationen.   

 

 

 



Efter foredraget, der varer knap en time, køres deltagerne rundt på flyvestationen i bus med Anders 
Madsen som guide. På turen får vi en masse oplysninger om bygninger osv., og der bliver også mulighed for 
at komme ind i hangarer og befæstningsanlæg fra krigens tid samt ned i bunkere, der først blev åbnede for 
offentligheden for få år siden efter at have stået så godt som urørte, siden de blev forladt af de tyske 
soldater. 

 

Det er nødvendigt med godt fodtøj og fornuftig påklædning samt meget gerne en lommelygte, så man kan 
orientere sig i mørket i bunkerne.  

 

Alle er velkomne, men da der kun er et begrænset antal billetter, vil Lokalhistorisk Forenings formand 
opfordre folk til at sikre sig en billet i god tid. Den koster 75 kr. inkl. kaffe og kage og kan købes fra den 4. 
september hos Dagli’Brugsen i Frederiks og Superbrugsen i Karup.    

 

 

Kamufleret hangar. Denne hangar er også omhyggeligt kamufleret, så det var svært at få øje på den 
fra luften. Foran den ses en soldat og en mand i civil.  

 



Den 5. november kl. 19 i Karup Bio 

Det gamle Karup  
- en aften med billeder og erindringer om Karup  

Ole Lenler-Eriksen og Kristian Pedersen fortæller om byen, som 
den var engang, og som de husker den. 
Lokalhistorisk Arkiv har en masse fotos, der viser, hvordan Karup tidligere har set ud, og nu bliver der 
lejlighed til at se et udsnit af dem på biografens store filmlærred.  

De to, der vil fortælle om byen ud fra de gamle billeder, har begge en usædvanlig god hukommelse og er 
gode fortællere. Ole Lenler-Eriksen flyttede til byen som 3-årig som søn af byens eneste læge, og han har 
selv været læge i Karup og er nu ansat som sådan på flyvestationen. 
Kristian Pedersen har boet i Karup hele sit liv og er ud af en af egnens gamle slægter. Han er udlært i 
Brugsforeningen og har været meget aktiv inden for KKIK fodbold, hvor han spillede i en årrække. 

 
De kan fortælle en masse om byen, som den var engang med masser af liv og butikker og håndværkere. Og 
med originaler som f.eks. Peder Jylland, Jacob skomager og Jens Ditlev. Om både dem og byen kan der 
fortælles mange historier, som ældre mennesker kan nikke genkendende til, og som kan give den yngre 
generation et indtryk af, hvordan livet formede sig i Karup, da byen stadig var en stationsby. 

 
Der er lagt op til en rigtig spændende aften, og da der kun er et begrænset antal billetter, og der 
sandsynligvis bliver rift om dem, gælder det om at komme først til mølle, hvis man vil være sikker på at få 
en billet. Den koster 60 kr., og beløbet er inklusive kaffe og en ostemad. Billetterne kan bestilles på 
biografens hjemmeside www.karup-bio.dk eller på tlf. 20 835436.  

 

 

 

 

 

 

 

  Karup-Kølvrå Brugsforening først i 1960’erne 

http://www.karup-bio.dk/
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