
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. 

 

Juli 1919 

 

VST 156, 10. juli 1919 s. 3: Biavlsmøder afholdes 14. juli kl. 1: Skelhøje ved stationen. Werner 

 

VST 159, 14. juli 1919 s. 2: En større tørvebrand fandt fredag sted i Karup, hvor der var gået ild i 

en af Karup-Kølvrå mosebrugs store tørvelader.  Ilden opdagedes ved ni-tiden om formiddagen, og 

der gjordes i løbet af dagen ihærdige forsøg på at få den slukket ved lokal hjælp, men da ilden greb 

stedse stærkere om sig, således der opstod alvorlig fare for, at to nærliggende lader med indhold 

også kunne blive luernes bytte, rekvireredes der assistance hos Viborg brandvæsen. Dette mødte 

derefter derude ved syv-tiden, men der var da intet at udrette med hensyn til den antændte lade, 

der var fuldstændig omspændt af ilden. Brandvæsenet koncentrerede derefter sine bestræbelser 

om at redde de to andre tørvebeholdninger, og det lykkedes også, for så vidt som de endnu i dag 

er uberørte af ilden; men faren er langtfra overstået, idet det endnu brænder lystigt i resterne af 

tørvebeholdningen fra den nedbrændte lade, og en smule forandring i vindretningen kan på ny 

bringe et større bål i stand, sprøjten er derfor blevet derude, ligesom der naturligvis er vagt på 

stedet dag og nat. Der er ved branden ødelagt ca. 2 millioner tørv så skaden er ret betydelig. Ilden 

er opstået ved selvantændelse. 

 

VST 161, 16. juli 1919 s. 3: Tørvebranden i Karup. Den anden tørvelade brænder. Skønt det nu er 

flere dage siden ilden opstod i den store tørvelade ved Karup stationsby, holders der stadig 

brandvagt derude, idet det fremdeles ulmer i de halvt opbrændte tørvebeholdninger. Man søger 

at dæmpe ilden ved at kaste store mængder sand over de ulmende tørvedynger, men lige meget 

synes det at hjælpe. Nu er det også blevet galt fat med lade nr. 2, i hvis tørvebeholdning der i går 

gik ild. Skyndsomt blev 30 mand sat i arbejde med at tømme laden, fra hvilken der allerede er 

udkørt store mængder tørv. Den tredje lade, der i modsætning til de to andre ikke er helt fyldt, er 

endnu uberørt af ilden. Sprøjten fra Viborg er fremdeles derude og skal blive der foreløbig. 

 

VST 164, 19. juli 1919 s. 3:  Tørvebranden i Karup giver fremdeles et større mandskab nok at 

bestille, idet ilden stadig regerer livligt i tørrelade nr. 2. Der kastes vedblivende store masser af 

sand på de brændende tørvedynger, men ligemeget synes det at hjælpe. Nu har det brændt i de to 



lader uafbrudt i 3 uger, og efter hvad der i dag meldes derude fra, mener man ikke, at ilden vil 

være slukket den første månedstid. Den tredje tørrelade håber man på at kunne redde, der har i 

hvert tilfælde indtil nu ikke vist sig symptomer på selvantændelse her.  

 


