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.

Februar 1917

VST 28, 2. februar 1917 s. 2: Andejagt ved Karup Å. Det langvarige frostvejr har på flere
strækninger fuldstændig tilfrosset Karup Åens løb. Der skal ellers meget til, før isen kan binde den
ret stride strøm, og der er ofte flere år imellem, at det sker. For de vildænder, der plejer at holde
til i åen, er det en trang tid. De må søge op i enggrøfterne og mosehullerne, hvor nu omegnens
jægere iflg. Holstebro Dagblad driver en hidsig jagt på dem.

VST37, 13. februar 1917 s. 2: En mand fra Karup, der ret jævnlig er gæst på hotellet i
Kompagnistræde, var atter bleven ”indlagt” her lørdag aften i en gnistrende kæfert. Da han
permitteredes søndag morgen efter at have gjort op med ”betjeningen”, hvilket ville sige 8 kr. i
bøde og 1 kr. til rengøring af detentionen, erklærede han højtideligt, at her kom han aldrig mere
efter at priserne på det sidste var gået i den grad i vejret.

VST 38, 14. februar 1917 s. 3: Skelhøje Missionshus. Møde fredag den 17. d.s. kl. 7. Missionær
Greibe, Hindberg, taler. Søndag den 18. d.s. kl. 7 hedningmissionsmøde. Missionær Kr. Hansen,
Hundborg, taler. Børnegudstjeneste samme dag kl. 3 ved samme.

VST 39, 15. februar 1917 s. 2: Aktieselskabet Karup Forsamlingshus har under en anlagt sag med
gårdejer Søren P. Sørensen af Hessellund, sagsøgt ham til betaling af 17 kr. 25 øre, der skal udgøre
den ham i hans egenskab af aktionær påhvilende andel i selskabets underskud for årene 1910,
1912, 1913 og 1914 i henhold til en i dets love indeholdt bestemmelse om, at alle aktionærer er
solidarisk ansvarlige for selskabets forpligtelser, også for optagelse af midlertidige lån. Sørensen
har imidlertid gjort gældende, at bemeldte bestemmelse ikke kan være bindende for ham, idet
han har meldt sig som aktionær, forinden selskabet stiftedes og lovene vedtoges, og ingensinde
senere har han underkastet sig eller er bleven gjort bekendt med lovene, og da aktieselskabet ej
heller har godtgjort, at han ved indmeldelsen var bekendt med nævnte bestemmelse, eller at han
senere har underkastet sig denne, og han herefter og efter selskabets betegnelse som aktieselskab

har haft føje til at gå ud fra, at der ikke kunne komme til at påhvile ham personligt ansvar for
selskabets gæld, er det af overretten billiget, at han ved Hjerm-Ginding herreders dom er
frifunden for selskabets tiltale.

VST 44, 21. februar 1917 s. 1: [Amtsrådsmøde] Skrivelse fra Landbrugsministeriet af 13. december
f.a., hvorved der for årene 1917-19 meddeles husmand Joh. Kriegbaum af Vallerbæk tilladelse til
at sætte gift for rovdyr på forskellige ejendomme i Karup sogn.

VST 45, 22. februar 1917 s. 4: [Amtsrådsmøde] Andragende fra Hans Nielsen Liseberg om bevilling
til i den af ham erhvervede ejendom i Sjørup Kro at drive gæstgiveri. Bevilling til afholdsgæstgiveri
kan udfærdiges.

VST 46, 23. februar 1917 s. 3: Ifølge bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet af 17. d.s. aflyses indtil
videre salg af brændselseffekter af enhver art af Viborg Statsskovdistrikt.
Stendalgård, den 22. februar 1917. Wøldike.

VST 49, 27. februar 1917 s. 2: Sidste markedsdag var to på Karup-egnen bosiddende brødre
kommet til bys, og havde drukket sig halvvejs fra sans og samling. De blev efterhånden verfet ud af
en række beværtninger, men havnede dog til sidst i en sådan oppe i Gravene. Her traf de på 3
slagtere, hvoraf dog kun én var, som man siger ”kendelig påvirket af spiritus”. Det varede ikke
længe, før de fem gutter var i det livligste skændsmål, under hvilket en af slagterne greb sin stok
og drev den ene af Karup-brødrene sådan en skalle oven i nødden, at der måtte bud efter en læge
til at foretage forbinding. Eftersletten i politiretten kom til at stå slagteren, som slog, i en bøde på
12 kr., 4 kr. til lægen og 10 kr. til den overfaldne for svie og smerte. For fuldskab afkrævedes der
derhos den ene slagter 10 kr. og den overfaldne ligeledes 10 kr., ligesom beværtningens
indehaver, der havde skænket for fulde folk, måtte op med et lignende beløb.

