
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. 

 

Januar 1918 

 

VST 2, 3. januar 1918 s. 3: Grundet på sygdom er et par gode, røde plage med hvid manke og hale 

til salg hos gårdejer Simon Nielsen, Rabis pr. Karup 

 

VST 7, 9. januar 1918 s. 1: [læserbrev fra E. H. Wøldike, Stendalgård forsvarer foreningen ”Den 

personlige friheds værn” mod angreb fra afholdsforeningerne].  

”I Viborg Stifts Tidende for 4. januar har ”De Samvirkende Afholdsforeninger” fundet, sig 

foranlediget til et angreb paa venner af ”den personlige frihed”, og i den for organisationernes 

tilkendegivelser overfor modstandere af ”forbud” sædvanlige perfide form beskyldt disse for at 

være ”venner af de stærke drikke” og dyrkende beværtningsinteresser, hvorpaa man til slut slaar 

paa lyriske og patriotiske strenge.  

Det er underligt med den bristende logik og respekt for anderledes tænkende, der altid synes at 

præge forbudsvenners tilkendegivelser.  

Det er dog en lidet værdig menneskelig stilling at skulle tvinges til at undlade udskejelser af den 

ene eller anden art, tvang bør kun anvendes overfor saadanne, som har godtgjort, at de ikke kan 

undlade udskejelser; men paa forhaand ved forbud overfor dit eller dat at stemple en, hel nation 

som umyndig, er lidet tiltalende. 

Det er jo ikke ”alkohol”, der ødelægger enkelte personer eller familier, men vedkommendes 

mangel paa evne til at kunne beherske sig selv. Det samme kan finde sted overfor overdreven 

kaffedrikkeri, tobaksrygning, kortspil m.m., som ”afholdsfolkene” ikke har noget imod. 

”Tvang” som almindelig opdragelsesmiddel afføder sjældent noget godt, nej, det der skal til, og 

hvorved afholdsbevægelsen, forinden den blev grebet af ”forbudsmanien”, har gjort den danske 

nation uvurderlig nytte, er oplysning – begyndende i skolen og hjemmene – om de farer, der ved 

misbrug af mange forskellige former for tilfredsstillelse af opstaaende personlige lyster, kan true 

individet og samfundet, saaledes at slægten vokser op med klar forstaaelse for af ”frihed” og 

dermed følgende ”ansvar”. 

De, der da viser ikke at kunne beherske sig i én eller anden retning til skade for sig selv eller 

samfundslivet, bør da tvinges dertil, men kun de. 



Stendalgaard pr. Kjellerup. 

E. H. Wøldike 

 

VST 11, 14. januar 1918 s. 3: Forretningsoverdragelse. Da undertegnede den 15. d.s. overdrager 

min skrædder- og herreekviperingsforretning til Hr. Sal Sørensen, bringer jeg herved min bedste 

tak for de forløbne år og anbefaler samtidig forretningen til min efterfølger. 

Ærbødigst Chr. Winther, Frederiks St. 

Efter overstående annonce anbefaler jeg mig til de ærede beboere med alt til faget henhørende, 

alt leveres med garanti for god pasning. 

Ærbødigst Sal Sørensen, skrædder, Frederiks St. 

 

VST 12, 15. januar 1918 s. 3: Et hus til salg ved Karup Station, stor have. Billigt, når handel kan ske 

straks. Martinus Hvid. 

 

VST 26, 31. januar 1918 s. 2: Karup Å må sige poesien farvel. Der er dannet et aktieselskab med en 

kapital på en halv million kr. til udnyttelsen af vandkraften i Skive-Karup Å.  


