
Så er årets jule- eller mandelgave klar fra Lokalhistorisk Arkiv.  

Nu nærmer julen sig, og også i år ligger den 

lokalhistoriske kalender klar til salg i brugserne i 

Karup og Frederiks og i Skelhøje Købmandsgård. I år 

er det 19. gang, kalenderen bliver udgivet, og prisen 

er som sædvanlig 75 kr. Det er også som sædvanlig 

Inger Merstrand, der har fundet billeder på arkivet 

og skrevet tekster til dem. Men for første gang er 

kalenderen ikke sendt til trykning hos en 

bogtrykker.  Kate Nielsen har lavet layout, hvorefter 

kalenderen simpelthen er printet ud direkte fra 

computeren til den store multifunktionsmaskine, 

som arkivet anskaffede i 2018 efter at have fået 

penge til den fra VISDA. I år har arkivet desuden 

anskaffet en maskine, så vi kan sætte spiraler og 

ophæng i. Det er et ret tidkrævende arbejde, der 

foregår manuelt ved hjælp af maskinen samt en 

speciel hullemaskine og en bidetang!  Det har arkivets frivillige klaret, og resultatet af 

samarbejdet er blevet en fin kalender i en kraftigere kvalitet og med en lidt større 

skrifttype end de foregående år.  

Billeder fra alle byområder i den tidligere Karup Kommune 

Det er også i år lykkedes at finde billeder fra mange forskellige steder og skrive nogle 

spændende historier om hvert enkelt. Hvem ved f.eks., at Kølvrå blev evakueret under den 

kolde krig, eller at flyvestationen i 1961 opstillede et F-84 fly ved hovedvagten som 

stationens vartegn? Eller at lejrchefens kontor efter Grovelejrens nedlæggelse blev udlejet 

til en af de familier, hvis ejendom var blevet eksproprieret af tyskerne? At Karup kommune 

var den første af landets kommuner, som fik en såkaldt beredskabssprøjte efter 

kommunesammenlægningen i 1970? Eller meget andet… Her er billeder fra skolen på 

Fløjgårdevej i Grønhøj, smedjen på Stendalsvej og af Luciaoptog i Karup og 

kartoffeltyskerjubilæet i 1984 og Grosens brødudsalg ved Kildegården. Til sidst skal også 

lige nævnes et luftfoto af baneterrænet ved Skelhøje, hvor man bl.a. kan se 

mælkemandens vogn med hesten Lotte, som uden tvivl var den meste kendte hest i byen.   


