
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” fra 

1990. 

 

Maj 1920 

 

VST 102, 1. maj 1920 s. 2: [Stort møde i Karup Forsamlingshus vedr. kirkebyggeriet. Arkitekt S. Vig-

Nielsen, Viborg, der havde foretaget udgravninger omkring kirken for at få konstateret dens 

tidligere størrelse og indretning, fremlagde en mængde smukke tegninger, dels af den nuværende 

skikkelse, dels som den ville komme til at se ud efter fornyelsen. Han foreslog at begynde med 

skibets forlængelse samt tårnet og koret.] 

 

VST 108, 8. maj 1920 s. 2: Tørvearbejderne i Karup strejker. I tirsdags nedlagde hele det i 

tørveskæret beskæftigede mandskab ved Egelund Tørveværk og Interessentselskabet Kølvrå 

Mosebrug arbejdet. Førstnævnte sted drejer det sig om 30 mand, i Kølvrå er antallet op mod 150. 

Det er dennegang ikke noget egentligt lønningsspørgsmål, der har afstedkommet konflikten, idet 

denne er opstået ved uenighed mellem arbejdslederen og arbejderne om det mål, som de 

udskårne tørv skal holde; et forslag til overenskomst på dette punkt for alle tørveværkers 

vedkommende er for tiden under overvejelse, men endnu ikke vedtaget, og fra arbejdslederens 

side blev det derfor nægtet at foretage den omhandlede del at tørveproduktionen efter ændret 

princip, sålænge der endnu ikke er vedtaget nogen almindelig overenskomst. Arbejderne fastholdt 

imidlertid deres krav om øjeblikkelig indførelse af forandringen, og arbejdet blev derefter nedlagt. 

Nogen større skade ved arbejdsstandsningen lider de to tørveværker dog ikke, idet det uheldige 

vejr i forvejen hindrede arbejdet. I øvrigt har man allerede fabrikeret 6 millioner tørv, så der er da 

nogen at begynde med. 

 

VST 113, 15. maj 1920 s. 2. Tørvearbejderstrejken i Karup.  Tørvearbejderne ved Egelund 

Tørveværk og Kølvrå Mosebrug strejker fremdeles. I torsdags holdt de fagorganiserede arbejdere 

møde i Karup, men de egentlige forhandlinger vil først ske på mandag, da der efter foreløbig 

bestemmelse skal holdes et møde om konfliktpunkterne, ved hvilket man håber, der vil komme et 

forlig i stand. Der vil jo nok blive stærk efterspørgsel efter tørvene i år, så det gælder om, at den 

mindst mulige tid går tabt. 

 



VST 117, 20. maj 1920 s. 2: Tørvearbejderstrejken i Karup. Ved de forhandlinger, der i forgårs 

førtes mellem arbejsgiverforeningens og fagforbundets repræsentanter, nåedes der ikke til 

enighed i konflikten på Kølvrå Mosebrug, idet interessentselskabet ikke så sig i stand til at gå ind 

på de af arbejderne stillede krav. Bl.a. ville disse ikke høre noget om at gå i arbejde på de gamle 

betingelser, medens der forhandledes, og det ventes ikke, at nogen ny forhandling vil komme i 

stand før efter Pinse. Strejken, der nu har varet fra 5. maj, er selvfølgelig meget uheldig for 

tørveproduktionen, der nu, da det gode vejr melder sig, for alvor skulle til at tage fart. Kølvrå 

Mosebrug producerede i fjor 40 millioner tørv, og man havde i år gjort regning på at nå 50, men nu 

er det jo tvivlsomt, om dette kan lykkes, idet hver spildt arbejdsdag repræsenterer mange tusinde 

stk. Inden strejken havde man produceret godt 60 [??] millioner tørv. 

 

VST 125, 31. maj 1920 s. 2: [Amtsrådsmøde]. Andragende fra tjenestekarl Hans Mikkelsen af 

Havredal om hjælp til bestridelse af udgiften ved anskaffelsen af en rygbandage. Bevilgedes 75 kr. 

Sagen ang. de af bestyrelsen for Interessentselskabet Kølvrå Mosebrug anbragte tipvognsspor over 

Viborg-Ringkøbing landevej. Sagen er afgjort ved, at selskabet erlægger en bøde til statskassen på 

25 kr. 

Andragende fra vognmand Chr. Poulsen af Frederiks om merbetaling for tromling. Kunne ikke 

bevilges. 

 


