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Århusafdelingen Århusafdelingen

Søndag den 7. oktober var 
Århus Afdelingen på besøg 
ved Stenvad Mosebrug på 
Djursland. 19 af foreningens 
medlemmer havde tilmeldt 
sig til dette arrangement – 
men der kom kun 10 på selve 
dagen. De fremmødte fik til 
gengæld en rigtig god efter-
middag og ikke mindst et par 
kilo på bagen af de mange 

lækre kager der kunne nydes til kaffen. 
Der var noget for enhver smag og alt var 
hjembagt og endda i rigelig mængder.
Der blev snakket og hygget ved kaffebor-

det og alle fik rigelig med dejlige kager. 
Efter kaffen var tiden kommet til at vi 
kunne gå rundt og se på hvordan man 
gravede tørv gennem årene. 
Der var udstillet redskaber, maskiner 
m.m. til tørvegravningen. Museet rum-
mer også modeller af forskellige typer 
mose. Udendørs findes et ælteværk, 
der ælter tørvemassen, inden massen 
hældes i rammer og formes til tørv. 
Under krigen 1914-18 var det umuligt 
at importere kul, og efterspørgslen efter 
dansk brændsel steg. Efterhånden blev 
tørvegravningen gjort til en industri.

Dansk tørveproduktion havde i 1900-tal-
let to storhedsperioder, der faldt sam-
men med de to verdenskrige. Fra 1950-
erne og frem til 1992 var hovedproduktet 
sphagnum til blandt andet strøelse og 
gartnerjord. 1992 afsluttede Pindstrup 
Mosebrug alle aktiviteter i Stenvad, og 
Nørre Djurs Kommune købte produk-

Kaffebord i lange baner
Af: Sven-Erik Bolt Magnussen

Så er der dømt KAGE. Det ser godt ud.

Alle nød de gode kager
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tionshallen og de omliggende seks tøn-
der land, som nu er ramme om Stenvad 
Mosebrugsmuseum. Det blev ikke til en 
tur med Tørvetoget som var gået i vinter 
”hi” den  1. september.
Tak til jer der tog turen til Stenvad på en 
søndag med flot solskind.

Gammel vandpumpe


