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Generalforsamling med efterfølgende foredrag om Hald Ege  

”Fra de hvide telte til de røde barakker”.  

 

 

Torsdag den 17. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin 

årlige generalforsamling på Dagcentret i Frederiks kl. 19 til 

19.30. Alle, der er på valg, er villige til genvalg, og der er derfor 

kun afsat en halv time til generalforsamlingen. Kl. 20 vil Lars 

Heidemann fra Hald Ege-Samlingen vise film og fortælle den 

spændende historie om Hald Ege. Historien går helt tilbage til 

årene 1868 til 1880, da krigsministeriet lejede 70 tdr. land af 

Hald Hovedgård og indkaldte 10.000 soldater til fælles øvelser i 

45 dage hver sommer. De boede i hundredvis af hvide telte, der 

lå mellem den nuværende Herning-Viborgvej og Hald samt på 

en åben plads i egeskoven. Det var en hel by, som var ca. 

dobbelt så stor som Viborg og bl.a. havde telegraf- og 

politistation og lejrsygehus. I dag kan man stadig bag det 

tidligere Egekrogen, nu Niels Bugges hotel, se en mindesten, 

som blev rejst i 1906 på netop det sted, hvor kongeteltet stod i 

lejrtiden.  

 

Mindestenen i Egeskoven er rejst til minde om lejrene og kronprins 

Frederik, den senere kong Frederik den 8., der var øverstbefalende for soldaterne.    

 

Lazaretlejren med syge krigsfanger 

I 1916 fik den danske regering en opfordring fra Røde Kors om at modtage syge krigsfanger, og det blev 

besluttet at lægge en lazaretlejr ved Hald. Denne gang blev der lejet 80 tdr. land fra Hald hovedgård, 

beliggende lidt nordligere end den gamle teltlejr, og her blev der i lyntempo opført 64 barakker, som stod 

færdige i maj 1917, da krigsfangerne fra Østrig-Ungarn og Tyskland begyndte at komme. I alt var der plads 

til 1200 fanger, og lazaretlejren var delt op i 3 forskellige områder for henholdsvis de menige, officererne og 

det danske bevogtningsmandskab.  



Folkekuren  

Da krigen var forbi, 

indrettede Røde Kors en 

kuranstalt i de mange 

bygninger. Her kunne 

ubemidlede patienter 

komme på rekreation og få 

behandling for f.eks. gigt og 

nervelidelser. Kuranstalten, 

som blev kaldt Folkekuren 

eller bare Kuren, åbnede i 

1922, og her kom mange 

syge mennesker til kræfter i 

de naturskønne omgivelser.  

Under Anden Verdenskrig fungerede stedet mest som kaserne og lazaret for tyske soldater, og efter krigen 

blev der færre og færre patienter bortset fra de store polioepidemier først i 1950’erne. I 1961 ophørte 

Folkekuren. Barakkerne blev overtaget af Statens Åndssvageforsorg og kom senere ind under Viborg Amt 

under navnet Egeskovcentret. I dag er området stadig inddelt i 3 afsnit, og de røde barakker ser stort set 

ud, som de gjorde, da lejren blev oprettet i 1917. Alt dette og meget mere vil Lars Heidemann fortælle om i 

sit foredrag og samtidig vise små film fra de røde barakkers meget specielle historie.  

Også ikke-medlemmer er velkomne til foredraget og til en kop kaffe med kage. Pris kun 40 kr.     

 

 

 

 

 

Foromtale af foredrag i Seniorhuset 21. 9.   

 

Den 21. september indbyder Karup-Kølvrå Seniorklub sammen med Lokalhistorisk Arkiv til en eftermiddag 

med gamle billeder fra Karupegnen, vist på storskærm i Seniorhuset. Arkivet har rigtig mange billeder, og 

Inger Merstrand har udvalgt et lille udsnit af dem, som hun ikke alene vil fortælle om, men også gerne have 

flere oplysninger om. Der er bl.a. gamle skolebilleder, der mangler årstal og navne på elever, og billeder af 

huse, som for længst er revet ned, eller forretninger, som er nedlagt, og hun håber, at deltagerne kan 

hjælpe med yderligere oplysninger eller historier om billederne.  

 

Folkekuren. Patienter foran spisesalen i rekonvalescent afdelingen  



Nedenunder ses et af de mange billeder, der bliver lejlighed til at se i stor størrelse. 

 

Lærerinden er fru  Lindskrog, som var  ansat på Karup skole fra 1930 til 1970. Først på skolen i Sønderby og 

senere på den nye skole på Østergade. Her er hun fotograferet med en flok søde børn, som arkivet gerne vil 

have sat navne på. Som det ses, var der også mange børn i klasserne dengang.   

 

Alle er velkomne, og der er lagt op til en hyggelig eftermiddag kl. 14 -16 med kaffe og brød og gamle 

billeder, der uden tvivl kan sætte gang i erindringen hos mange af deltagerne. Prisen er kun en 10-er, men 

af hensyn til kaffen er det nødvendigt med tilmelding på tlf. 24 235575.  

 

Efteromtale af foredraget i Seniorhuset.   

 

Stort fremmøde til foredrag i Seniorhuset.  

 

Der var fuldt hus til det lokalhistoriske foredrag i Seniorhuset den 21. september med i alt 100 deltagere, 

som var mødt op for at høre Inger Merstrand vise billeder og fortælle om Karup i gamle dage. Der er 

efterhånden blevet holdt foredrag om det gamle Karup en halv snes gange, men det store fremmøde viser,  



at der stadig er interesse for at høre om byen. Der blev bl.a. fortalt om Asani-Sørensen, som begyndte sin 

store virksomhed i Karup, og det viste sig, at en af tilhørerne, der i øvrigt kom fra Almind, var i familie med 

Asani-Sørensen. Der var desuden flere andre, som kunne give yderligere oplysninger om nogle af 

bygningerne og om byens tidligere beboere, så både tilhørerne og arkivet fik noget med hjem.  

 

 



 

 

 

 



Foredrag om Jeppe Aakjær og Alheden 

 

En hyggelig aften med Bjarne Nielsen Brovst og Aakjær.  

Det er lykkedes for Lokalhistorisk Forening at få en af Danmarks bedste fortællere, forfatteren Bjarne 

Nielsen Brovst, til at fortælle om Aakjær og Alheden på Dagcentret i Frederiks den 17. november kl. 19.  

Brovst er en glimrende foredragsholder, og han har en stor viden om Aakjær, som han oven i købet er i 

familie med.  Brovst har tidligere samlet fulde huse i Karup, og der er lagt op til en fornøjelig aften, 

hvor der også bliver mulighed for at få rørt stemmebåndene og synge nogle af Aakjærs kendte sange.  

I år er det 150 år siden, at Jeppe Aakjær blev født i Fly, og det er 100 år siden, han skrev ”Jeg er 

havren”, der er en af hans mest kendte sange. Aakjær havde en helt speciel tilknytning til netop vores 

egn, fordi han ofte var på ferie i Sjørup hos vennen distriktslæge Rambusch og kørte med ham ud på 

sygebesøg på Alheden. Her hos Rambusch og hans kone boede Aakjær en hel vinter, hvor han skrev 

den kendte digtsamling, ”rugens sange”, der udkom i 1906. Blandt de mange sange i digtsamlingen er 

bl.a. ”Nu er det længe siden”, som også kendes af de fleste ældre. 

Sådan så heden ud på Aakjærs tid. Der var ikke en busk eller et træ at se. I eftersommeren som her var 

heden smuk med sit blomstrende lyngtæppe, men i stormfulde efterårsnætter og mørke vinterdage var 

heden et område, som ærlige folk nødigt vovede sig igennem.  



Brugte overleveringerne fra Alheden som inspiration  

På de lange og barske ture på heden med lægen i hestevogn i al slags vejr og ad dårlige veje, der kun 

var opkørte hjulspor i lyngen, lærte Aakjær egnen at kende, og her fik han fortalt mange af hedens 

overleveringer og historier, som han senere brugte i sine bøger, bl.a. i ”Hedevandringer”. Her fortælles 

f.eks. om Wolle Gedhus”, der en mørk augustnat i 1835 brutalt blev overfaldet af ”Bittefanden” og en 

anden røver, og Aakjær fortæller også om to mystiske og uopklarede overfald på pigen Maren 

Christensdatter i Høgild Mølle. Gerningsmanden blev aldrig fundet, og Aakjær kaldte overfaldene for 

århundredets kriminalgåde. De mange sagn om Jens Langkniv, som engang skulle have haft sin hule i 

Ulvedal, inspirerede ham til en hel roman om den fredløse røver. Den blev adskillige år senere 

filmatiseret med Poul Reichhardt i hovedrollen, men filmen blev dog ikke nogen succes.   

En dygtig lokalhistoriker 

Jeppe Aakjær var en dygtig lokalhistoriker og meget optaget af beretningen om den berømte skelsten 

på Høgild mark, et såkaldt dobbelt trebundet skel, der nævnes i gamle bøger, og som ikke findes 

tilsvarende andre steder i Danmark. Stenen lå engang, hvor en lille bæk løber ud i Karup å, og Aakjær 

forsøgte forgæves at finde stenen, som han fortalte om i ”Fra Agermuld og Hedesand”. Nogle af de 

overleveringer, som Aakjær fik fortalt, handlede om uopklarede drab, begået på den øde hede, hvor 

natmænd, tatere og lovløse huserede, og han skrev om heden, at ”de bissekræmmere og farende folk, 

der her forgæves har råbt om hjælp i de dybe efterårsnætter, er næppe få; deres usonede drab går 

endnu igen i hedens mørke sagn”.  

Billetter á 75 kr. inkl. kaffe og kage kan købes i Dagli’Brugsen i Frederiks og Superbrugsen i Karup fra 

mandag den 7. november. Foredraget foregår i samarbejde med Folkeuniversitetet, og alle er 

velkomne. 

 

 

Vellykket foredrag på Dagcentret.  

 

De mange fremmødte fik en underholdende aften den 17. november, da forfatteren og foredragsholderen 

Bjarne Nielsen Brovst holdt foredrag om Jeppe Aakjær på Dagcentret i Frederiks. Han er en eminent 

fortæller og foredragsholder og levede som sædvanlig op til sit ry som en af Danmarks bedste fortællere.  

Bjarne Nielsen Brovsts oldeforældre boede i Hessellund og fik konfiskeret deres ejendom af tyskerne under 

Anden Verdenskrig, og blandt tilhørerne var en 95-årig mand, der har kendt oldefaderen. Han kunne oven i 

købet fortælle, at han ejer et skab, denne har snedkereret. Et søskendepar fortalte desuden, at deres faster 

tjente på Jenle hos Jeppe Aakjær og hans kone i fire år. De har et kassettebånd med et interview, hvor hun 

fortæller om Aakjær og sin tjenestetid på Jenle.  



Bjarne Nielsen Brovst havde medbragt nogle af sine bøger, som har relation til netop vores egn, og flere af 

tilhørerne benyttede lejligheden til at købe en bog i pausen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


