
 



 
 
Den lokalhistoriske kalender er klar til salg for 14. gang 
 
Julen nærmer sig atter med raske skridt, og den lokalhistoriske kalender er traditionen tro klar til 
salg.  Det er som de foregående år Inger Merstrand, der har fundet billeder på arkivet og skrevet 
teksterne ud fra diverse dokumenter, avisartikler og beretninger fra folk på egnen.  
  
Et lille lokalhistorisk opslagsværk  
I år er det 14. gang, kalenderen udkommer, så igennem årene er det i alt blevet til 168 billeder med 
tilhørende tekster, der fortæller om den nedlagte kommunes historie. De samlede kalendere kan 
bruges som et lille opslagsværk, hvor man f.eks. kan finde oplysninger om ejendomme, der for 
længst er revet ned.  
Og netop i kalenderen for 2015 er der flere billeder af bygninger, der i dag er borte. Det gælder 
f.eks. det åbne fængsel i Gedhus, hvor kun en mindesten står tilbage, og Asanifabrikken i Karup, 
hvor der nu er parkeringsplads. Også den store ladebygning, der ses på et gammelt postkort af 
præstegården i Frederiks, er revet ned. Et billede af Majlund på Sangildvej viser gården, som den så 
ud i 1911. I dag står det gamle stuehus fra 1750 stadig tilbage, mens udlængerne for længst er afløst 
af nye.  Andre bygninger ser helt anderledes ud, end de gjorde engang. F.eks. Brugsen i Frederiks. 
Den er fotograferet efter en brand i 1940, da halvdelen af den var nedbrændt, og den er senere 
udvidet gentagne gange, så den i dag er en helt anden og meget større brugs. Karup skole er også 
kommet med i kalenderen. Den kan i 2015 fejre sin 60 års fødselsdag, og på et billede fra sommeren 
1955 kan man se, at skolen oprindelig var en del mindre. Derimod viser et vinterbillede af 
Østergade for godt 30 år siden, at selve husene stort set så ud som nu, men at der dengang var langt 
flere forretninger.  
 
Flere specielle billeder 
På det mest specielle af billederne ses en luftværnskanon, der blev udstillet ved en byfest i Kølvrå, 
hvor der under krigen var flere kanonstillinger. Et andet billede er også ret specielt og for en gangs 
skyld taget uden for Karup kommune. Det er et foto fra et kongebesøg i Viborg i 1926, da Niels 
Chr. Nielsen fra Skelhøjegård – veteran fra krigen i 1864 - var taget ind til byen for at takke kongen 
for sin erindringsmedalje og en hædersgave på 100 kr. årligt. I nutidens Danmark er der ingen, der 
endnu bruger en hestegang, men det er lykkedes at finde et foto fra Frederiks Vestermark, hvor en 
hestegang stadig var i brug under besættelsen. De sidste billeder viser en velbesøgt sommerfest i 
Frederiks og et vindende fodboldhold fra Karup Idrætsforening med flere dengang meget kendte 
ansigter.  
 
Kalenderen koster kun 70 kr. Den kan købes i Dagli’brugsen i Frederiks og ved Plus Butikken og 
Superbrugsen i Karup, og alle medlemmer af Lokalhistorisk Forening får som sædvanlig en 
kalender inden jul.     
 
 
 
   
 
 


