
Så er den lokalhistoriske kalender klar til salg… 
 
Inden længe er det jul, og om få uger står det nye år for døren. Det er tiden for den lokalhistoriske 

årskalender, som efterhånden er blevet en tradition i mange hjem på egnen, og den kan som sædvanlig købes 

i Dagli’Brugsen i Frederiks og Superbrugsen i Karup. Prisen er som sidste år kun 75 kr., og oplaget er 

begrænset.   

Spændende billeder fra den tidligere Karup Kommune.  

Også i år er det lykkedes at finde spændende billeder fra forskellige steder i den gamle Karup Kommune. Fra 

Karup er der f.eks. et billede fra dens tid som stationsby, da banen gik lige forbi Kildegården, og der var en 

ubevogtet jernbaneoverskæring ved Engholmvej. Et andet foto er taget ved en byfest i 1980. Her var der 

opvisning af Herning Motorsportsklub på det tidligere baneareal ved den nedlagte Karup station. Et billede 

fra Østergade viser nummer 24, dengang ejendommen, der er opført i 1907, lå lige ud til en åben mark. Den 

har i årenes løb været udlejet til forskellige forretninger og har bl. a. huset Folkebladets Karup-redaktion i en 

periode. Den gamle skole i Sønderby er også med i kalenderen. Den blev bygget i 1908 og nedlagt i 1955, da 

den nye skole på Østergade blev taget i brug.   

Lyng til Tyskland og lyng til Lyngby.  

Under Første Verdenskrig var der storeksport af lyng fra Karup til Tyskland, og på et foto ser man en lang 

række vogne på banearealet, klar til at køre sydpå med lyng. Ca. 70 år senere blev der også sendt lyng af sted 

fra Karup Kommune, dog kun inden for landets grænser. I forbindelse med et reklamefremstød for 

kommunen blev der uddelt gratis lyngbuketter i Lyngby Storcenter, og en fotograf forevigede blandt andet 

nogle folkedansere fra Alhedens Folkedanserforening i færd med at plukke lyng til Lyngby. Fra Frederiks er 

der et foto af manufakturhandler Tønning i sin forretning, og et snebillede af Brugsen viser, hvordan den så 

ud i det første krigsår. Samme år er der taget et foto fra Brugsens tag, hvorfra man ser en del af byen fra 

oven.  

Også billeder fra de mindre byer.  

Hessellund Søcamping er fotograferet ved sit 10 års jubilæum i 1980, hvor man ser den usædvanligt flotte 

indgangsportal, som Jacob 

Skomager var mester for. I 

Havredal er en flok søde 

småpiger foreviget foran 

brugsforeningen, og et 

idyllisk høstbillede fra 

Kølvrå Mose 1910 viser, 

hvordan der dengang var 

mange folk i arbejde i høsten, 

når kornet skulle høstes med 

le og bagefter bindes i neg og 

sættes i traver.  

 

I år er det 16. gang, 

Lokalhistorisk Arkiv udgiver 

en årskalender, og billederne 

er som sædvanlig fundet på 

arkivet, ligesom alle tekster 

er skrevet af Inger 

Merstrand.  

 

 

  


