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.

November 1911

VST 261, onsdag, 8. november 1911, s. 2: Overretsdom i en lejesag. Overretten har
afsagt dom i en sag, der af sagfører Randers i Viborg som mandatarius for enkefru Hansen og
restauratør M. Andersen sammesteds er anlagt mod snedkerne Chr. Jacobsen og Thorvald
Holm af Skelhøje til betaling af en den 1. september 1909 forfalden lejeafgift, 50 kr., af en
lejlighed, som de fra 1. marts s.a. havde lejet i en fru Hansen og M. Andersen tilhørende ejendom ved Frederiks station. Som frifindelsesgrund har Jacobsen og Holm, der var fraflyttede
den nævnte lejlighed i oktober måned nævnte år, påberåbt sig, at ejendommen led af forskellige mangler, der gjorde den ubeboelig, og som udlejerne vægrede sig ved at afhjælpe. De har
imidlertid ikke godtgjort, at det lejede har været behæftet med andre mangler end sådanne,
som de, hvem lejlighedens indvendige vedligeholdelse ifølge lejekontrakten påhvilede, selv var
pligtige at afhjælpe. Og da de således har været ubeføjede til at fraflytte det lejede uden at
betale lejeafgiften, er det af Overretten billiget, at de ved Lysgaard m.fl. Herreders ret er dømte til betaling af det indsøgte beløb. De er derhos dømte til betaling af 6 kr. i procesomkostninger for Underretten og 20 kr. for Overretten.
VST 266, tirsdag, 14. november 1911, s. 3: Renerne på heden. Johs. Beck og forfatteren
Johan Skjoldborg er nu rejst til Norge for at gøre det tidligere omtalte indkøb af rener til forsøgsstationen i Frederiks.
VST 267, onsdag, 15. november 1911, s. 2: Ny sognefoged. Jens Jensen, Vallerbæk Mølle, er udnævnte til sognefoged i Karup sogn.
VST 268, torsdag, 16. november 1911, s. 3: Erstatning. Der er tilkendt arbejdsmand
Rasmus Krogh Andersen, som den 26. juni 1911 kom til skade under arbejdet på trævarefabrikken ”Iris”, Karup, en erstatning af i alt 240 kr. Beløbet er udredet af Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring hos hvem den tilskadekomnes arbejdsgiver har tegnet forsikring for sine folk.
VST 272, tirsdag, 21. november 1911, s. 3: Gamle ”Kræn Haabro’s” samling som nu ejes
af kroejer Rosgård, Hagebro, er bleven ordnet og opstillet i den stue, hvor den gamle levede til
sin død. Det er en så stor samling, at det bliver et helt lille museum. Der findes en mængde
sten- og bronzegenstande og en righoldig samling af våben og antikvitetsgenstande samt en
del møbler. Noget af det, er, skriver Skive Folkeblad, den store møntsamling, der repræsenterer en stor sum. På bordet midt imellem de udstillede genstande står et stort og udmærket
billede af den gamle samler.
VST 276, lørdag, 25. november 1911, s. 2: Renerne på heden. Som meddelt har Hr.
Johs. Bech med forfatteren Johan Skjoldborg som rejseledsager foretaget en rejse til Finmarken for at gøre indkøb af rener til forsøgsstationen i Frederiks. Turen er nu endt, og Hr. Bech
er i tirsdags vendt tilbage med samt 10 smukke dyr, som ved hjælp af lasso er indfanget på
Filefjeld. Johan Skjoldborg er ved samme lejlighed bleven renejer, idet han har købt en hvid
ren, der vil få sit fremtidshjem på ”Dynæs”. I alt har stationen ved Frederiks nu 17 rener, af

hvilke dog de 7 allerede er bestilt og i løbet af kort tid vil blive sendt bort. Alle dyrene er 2 år
gamle, og de nyindfangne befinder sig særdeles vel blandt deres nu mere end lokalkendte
kammerater.
VST 278, tirsdag, 28. november 1911, s. 1: [Amtsrådsmøde] Andragende fra enken Mette Marie Jacobsen af Karup om hjælp til bestridelse af udgiften, 83 kr. 50 øre, ved hendes
mands ophold på Viborg Sygehus. Amtsrådet fandt ikke anledning til af bevilge det ansøgte.
Sammested side 2: Andragende fra sognerådet for Karup kommune om et ekstraordinært
tilskud af amtsfonden i anledning af, at der for kommunen til opførelsen af 2 nye broer er påløbet en udgift af ca. 1400 kr. Andragendet afsloges.
VST 280, torsdag, 30. november 1911, s. 3: Foredrag: Hr. Pastor K. Bjerre taler i:
Karup, tirsdag den 5. december kl. 4
Skelhøje, onsdag den 6. december kl. 7
Adgang for alle. Entre. 25 øre. Viborg og Omegn Afholdskreds.

