Alle tiders byfest i Kølvrå for 55 år siden.
Med udstilling af jetfly og luftværnskanon
Af Inger Merstrand, Lokalhistorisk Arkiv i Karup, august 2011.

Kølvrå er sandsynligvis den eneste by, som har fået transporteret et jetfly gennem byen til en byfest,
og det er få byfester, der har fået så meget omtale som den allerførste i flyverbyen en weekend i
august for 55 år siden. Spørger man ældre mennesker, der boede i byen dengang, kan de stadig huske festen og fortælle om den. Få år tidligere var propelflyene blevet afløst af de første jetjagere, og
folk i alle aldre strømmede til fra nær og fjern for bl.a. at se sådan et jetfly på nært hold, så da festen
sluttede søndag aften, var antallet af besøgende nået et godt stykke op over 4000 og nærmede sig de
5000.

Overvældende tilslutning til børneoptog
Kølvrå var en helt ny by i 1956. Gennemsnitsalderen var kun omkring 25 år, og der var ca. 400 børn
i byen, så et børneoptog om lørdagen fik en helt overvældende tilslutning. Forrest gik Flyvestation
Karups nye orkester, og herefter fulgte de mange søde børn i sæbekassebiler, på tricykler (som der
står i avisomtalen!) og med dukkevogne, fulgt af de stolte mødre og fædre. Optoget sluttede på Torvet med en lang række konkurrencer som f.eks. cykel-ringridning, sækkevæddeløb og styltevæddeløb, hvor der meget pædagogisk var præmier til alle deltagere.
I spidsen for børneoptoget gik Flyvestation Karups nyoprettede orkester med den lokale politibetjent allerforrest.

Alle børnekonkurrencerne foregik på Torvet, der
var fyldt med mennesker.

Her ses nogle få af de mange børn, der var klar
til et væddeløb med løbehjul og en enkelt sæbekassebil.

Jetfly og luftværnskanon
Det udstillede jetfly var en F-84 G Thunderjet, som med megen besvær og under megen opmærksomhed blev transporteret fra flyvestationen og igennem byen. Vingerne havde en bredde af 10 m,
så det var ikke let at få den bugseret hen til en
tom byggegrund ved Torvet. Her kunne børn
og voksne se, hvordan maskinen så ud indeni,
og både den og en luftværnskanon, der også
var udstillet, trak rigtig mange nysgerrige til.

Det var første gang, det var muligt at se et
jetfly på nært hold uden for flyvestationen, og
mange kom langvejs fra for at se det.

Cirkus og kvit- og dobbelt-konkurrence
Klokken 18 åbnede festpladsen ved byens garageanlæg med en masse boder med tombola, lykkehjul, pilekast, fiskedam osv. Desuden havde lokale kræfter stablet en lille cirkusforestilling på benene, og senere afvikledes en kvit- og dobbelt-konkurrence. Cirkus’et havde i øvrigt det meget sigende navn, ”Hul i Hovedet”, og udsatte ifl. de lokale aviser publikums humoristiske sans for en
lang række stærke prøvelser.

Indvielse af det nye idrætsanlæg
Søndag eftermiddag blev det nye idrætsanlæg indviet med taler af bl.a. sognerådsformanden, og
banen blev officielt taget i brug med en fodboldkamp, efterfulgt af forskellige andre sportsaktiviteter.
Den vellykkede byfest sluttede søndag aften ved midnat efter nogle timers dans. Festen gav et meget stort overskud, som dels blev brugt til opførelsen af et klubhus på det nyanlagte og nyindviede
stadion og dels til den lokale husmoderforenings arbejde.

