
For 100 år siden… 
 
Her kan man læse div. lokale notitser og artikler fra Viborg Stiftstidende og Viborg Stifts 

Folkeblad,afskrevet af forfatteren Chr. Jacobsen i forbindelse med forarbejdet til ”Alheden” 

fra1990. 

 

August 1919 

 

VST 176, 2. august 1919 s. 2: Tørvebranden i Karup. Tiltrods for at flere kraftige regnbyger har 

hjemsøgt egnen, er den store brand i de to tørvelader i Karup endnu ikke slukket; det ulmer lystigt 

i tørvebunkerne, fra hvilke røgen stadig stiger tæt og kraftig. Det er just i disse dage en måned 

siden branden opstod, og efter hvad mand meddeler os, ventes det ikke, at ilden vil være 

fuldstændig kvalt den første månedstid. 

 

VST 179, 6. august 1919 s. 2: Gården ”Kronborg” i Karup er solgt til ejendomshandler Vilh. C. Hall, 

Viborg, for 53.500 kr. 

 

VST 180, 7. august 1919 s. 2: Karetmager Jensen, Rødkjærsbro, har solgt sin forretning med 

ejendom til karetmager Simonsen i Karup for 10.000 kr. – Tømrer E. Jørgensen, Karup har købt S. 

Nielsens ejendom på Skovsgård mark ved Viborg for 11.000 kr. 

 

VST 193, 22. august 1919 s. 1: [Engelske pressefolk på udflugt på egnen]. Så gik turen videre til 

Frederiks sogn, hvor man standsede i sognerådsformand J. Chr. Cramers gård, og her gav Hr. 

Cramer en række oplysninger om de første kolonister og arbejdet med heden, som det nu gøres. 

Til Cramers ejendom hører 55 Tdr. land, hvoraf i 1866 kun 1½ Tdr. land var dyrket. Der var den 

gang 1 ko, og 6 får. Nu er der 3-4 heste, 25 kreaturer og en snes svin. Derfra kørte man forbi de 

smukke ejendomme i Firehuse og videre ind til Frederiks om ad Nygård. 

 

VST 196, 26. august 1919 s. 2: [Amtsrådsmøde]. Indberetning fra amtsvejinspektøren om, at den 

af købmand J. C. Nielsen af Karup foretagne tilfyldning af en landevejsgrøft nu er bragt i behørig 

stand og deklaration afgiven. Til efterretning. Sagen angående fjernelse af barduner til elektriske 

ledninger i Karup By. Til efterretning. 

 



VST 199, 29. august 1919 s. 3: Dødsfald. Efter et kort sygeleje er en på disse egne kendt og agtet 

mand, kroejer K. Rosgård, Hagebro, afgået ved døden i en alder af 53 år. Den afdøde overtog 21 år 

gammel Hagebro Kro efter sin bedstefader og arbejdede hurtigt kroen frem til at blive et sted, 

hvor gæsterne befandt sig godt. Men også udadtil satte Rosgårds interessethed og virkelyst sig 

spor, idet han bl.a. var en af de fremmeste i arbejdet for statsbanen Skive-Skjern, ligesom han 

gjorde et stort arbejde i sin egenskab af mangeårig formand for Hedelandboforeningen og i en 

årrække var formand for Kjeldbjerg mergelselskab, den stedlige fiskeriforening m.v. Rosgård var en 

flink og elskværdig mand, der efterlader sig en stor kreds af venner. 


