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.

December 1909

VST 284, mandag, 6. december 1909, s. 3: Stormens hærgning. Fra Stendalgård kommer den triste meddelelse, at den forfærdelige storm, der betegnes som endnu værre end den
berygtede ”julestorm”, efter at den var sprungen om i sydvest, har raseret bevoksningerne i
uhyggelig grad. Det er gået værst ud over de ældre, men også de yngre har lidt meget. Nogle
steder drejer det sig om flere tønder land, som er fuldstændig jævnet med jorden.

VST 297, tirsdag, 21. december 1909, s. 2: Tjenestepige og afholdsværten. Mod værten på Skelhøje afholdshjem, Anton Nørgård, havde en tjenestepige Elisabeth Würtz anlagt
sag, idet hun påstod at være bortvist uden lovlig grund af tjenesten. Hun søgte Nørgård til
betaling af løn for halvåret, i alt 48 kr. og kostpenge 36 kr. 96 øre. Efter hvad der er oplyst
forlod Elisabeth Würtz den 18. januar, efter at hun i en 14 dages tid havde været syg, Nørgårds hus og flyttede hjem til sin moder, hvorfra hun efter at være helbredet vendte tilbage
den påfølgende 13. marts og tilbød på ny at gå i tjenesten; men Nørgård nægtede da at modtage hende, idet han erklærede at have fæstet en anden pige i hendes sted. Elisabeth Würtz
påstod, at hendes hjemrejse til moderen skete efter anmodning af lægen der havde tilset og
behandlet hende, og at flytningen var nødvendiggjort ved, at sygdommen under opholdet hos
Nørgård stadig forværredes, fordi hendes værelse ikke kunne opvarmes, og fordi den pleje,
der ydedes hende var mangelfuld, hvorhos hun endvidere har anbragt, at Nørgård havde samtykket i, at hun midlertidig tog ophold hos moderen. Nørgård, efter hvis anbringende Elisabeth
kun var fæstet månedsvis, har derimod i det hele bestridt rigtigheden af hendes fremstilling.
Da Elisabeth ikke kan anses at have godtgjort, at der fra Nørgårds side har fremligget samtykke til hendes flytning, og der, efter det under sagen fremkomne, ikke kan tages hensyn til
hendes øvrige anbringender, er det dem billiget, at Nørgård ved Fjends-Nørlyng herreders politiret kun er tilpligtet at betale hende resterende løn til dagen for hendes bortrejse med 17 kr.
57 øre.

VST 303, onsdag, 29. december 1909, s. 3: Guldbryllup. Mandag fejrede Christen Bødker
og hustru i Karup deres guldbryllup. Samme dag fyldte Christen Bødker sit 86 år. Han er veteran fra 1848, idet han som dragon deltog i Treårskrigen og blandt andet var med i de to første
slag ved Bov og ved Slesvig. Trods sin høje alder er Christen Bødker legems- og åndsfrisk. I
dagens anledning var iflg. Skive Folkeblad sendt lykønskning fra Kongen og Krigsministeriet
ledsaget af henholdsvis 30 og 40 kr. Efter krigen bosatte Christen Bødker sig på Karup Hede,
dyrkede op af heden, så der nu står en smuk lille gård. Nu er de gamle flyttet til byen, hvor de
lever af deres lille aftægt og hædersgaven, 100 kr.

