
 
Så er den lokalhistoriske kalender klar til salg i diverse forretninger.  

 
Til julemånedens traditioner hører den lokalhistoriske kalender fra arkivet i Karup. Den har været 
sendt på gaden siden 2001 og ligger endnu engang klar til salg på Biblioteket i Karup og i 
Dagli’Brugsen i Frederiks, og som noget nyt kan den nu også købes i Plus Butikken og 
Superbrugsen i Karup. Den er en oplagt jule- eller mandelgaveidé til alle, der synes, det er 
spændende at kigge på billeder fra en forgangen tid og læse om egnens historie, og der er som 
sædvanlig billeder fra så godt som hele den gamle Karup Kommune.  
 
Spændende og meget forskellige billeder fra en forsvunden tid.  
Billederne fra Skelhøje og Kølvrå viser de to meget forskellige stationer, og fra Havredal er der et 
foto fra dengang, der endnu var en brugs i byen. Fra Frederiks kan man se Søndergade i 1950’erne, 
da elektrikerens ejendom blev bygget, og et billede fra byens bageri viser, hvordan der så ud i sådan 
et bageri, inden alle de tekniske hjælpemidler blev indført, og det endnu i store træk foregik som i et 
almindeligt køkken. De to ældste billeder er tegninger af henholdsvis den gamle skole ved kirken i 
Karup og Vester Sandkærgård med den berømte lade og et såkaldt spændhus. Den gamle bank i 
Karup, der først hed Handelsbanken, men senere skiftede navn til Danske Bank, kunne i 2014 have 
fejret sit 75 års jubilæum, men blev som bekendt nedlagt i år. I kalenderen ses den ved 50 års 
jubilæet. Traditionen med tøndeslagning på parkeringspladsen ved bageriet i Karup er foreviget i 
1984, ligesom der er et foto af folkedansere fra både Frederiks og Karup, som 5 år senere danser 
sammen foran Brugsen i Karup. Endelig viser billeder fra henholdsvis Frederiks og Høgild, hvordan 

der blev pløjet med heste, og 
hvordan kartoffelopsamlingen 
foregik inden mekaniseringen. 
Nogle af husene på billederne 
ser stadig i store træk ud, som 
de gjorde for mange år siden, 
men andre bygninger er helt 
forsvundne, f.eks. stationen i 
Skelhøje. De søde børn på 
fastelavnsbilledet er også blevet 
voksne og kan for nogens 
vedkommende være svære at 
genkende i dag.  
 
Trykt i et begrænset oplag. 
Kalenderen er som de 
foregående år trykt i et 
begrænset antal, så det er en god 
idé ikke at vente for længe, hvis 
man vil være sikker på at få et 
eksemplar. Efter at have kørt 
med samme pris i alle årene er 
arkivet desværre nødt til at 
hæve prisen med en 10’er, så 
den i år er på 70 kr. Som alle de 
tidligere år er billederne fundet i 
arkivets store billedsamling, og 
det er som sædvanlig Inger 
Merstrand, der har skrevet 
teksterne ud fra diverse 
skriftlige og mundtlige 
oplysninger.  

  
 


