
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. 
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VST 126, 3. juni 1919 s. 2: [Amtsrådsmøde] Andragende fra interessentskabet Kølvrå mosebrug 

om tilladelse til at føre et tipvognsspor til transport af tørv over Viborg-Ringkøbing landevej tæt 

øst for et tidligere spor. Vejudvalget indstiller, at andragendet ikke bevilges. Formanden: vi har jo 

tidligere udtalt vor misfornøjelse med den måde, hvorpå der fra interessentskabets side er 

disponeret over amtets veje. Vi må se at få orden på de sager. Vejudvalgets indstilling tiltrådtes. 

Det overlades til formanden at træffe nærmere ordning. 

Sagen fra februar-mødet d.a. angående anlæg uden tilladelse af 2 overkørsler over den sydlige 

grøft ved Viborg-Ringkøbing landevej østlig Karup by samt anbringelse af barduner til elektriske 

ledninger på en for færdslen generende måde. Vejudvalgets indstilling tiltrådtes. Det oplystes, at 

bardunerne nu er fjernet. 

 

VST 127, 4. juni 1919 s. 1: [Amtsrådsmøde] Andragende fra detailhandler Jens Langballe Jensen af 

Karup om adkomst til at drive handel med skattepligtig øl. Til efterretning. 

Andragende fra Johannes Würtz af Havredal om bevilling til at drive afholdsbeværtning. Kunne 

ikke bevilges.  

Andragende fra distriktsjordemoderen i Høgild om embedslån på 700 kr. Det vedtoges at yde 35 

kr. pr. td. ld. til mergling. 

 

VST 127, 4. juni 1919 s. 3: Jagten på Peter Reimer skal koste 3.124 kr. I amtsrådets møde i går 

forelå der en skrivelse fra Justitsministeriet angående godtgørelse til de militære styrker, der i 

tiden mellem 26. august og 9. september 1918 deltog i eftersøgningen af efter Peter Reimer. Det 

oplystes, at militæret i dagene 26. august til 2. september stod til disposition for politiet i Kjellerup 

og i dagene 7. til 9. september for politiet i Silkeborg, og godtgørelsen er opført til 3.124 kr. 

Skrivelsen var ledsaget af en meddelelse om, at Justitsministeriet ikke havde noget imod, at 

pengene blev betalt, og stiftamtmanden bemærkede i den anledning, at det jo var meget venligt af 

ministeriet, men det, Silkeborg politi havde haft med at gøre, kom i hvert fald ikke Viborg amt ved. 

Stiftamtmanden mente, at man skulle afvise sagen og se, hvad der skete. Og derved blev det. 



 

VST 138, 19. juni 1919 s. 2: [Et engelsk luftskib, som skal animere tyskerne til at underskrive 

fredstraktaten, passerer Stendalgård under sin demonstrationsflyvning. Det gik så lavt over 

bygningerne at man et øjeblik næsten følte en smule ængstelse for, at det skulle røre taget. Skibet 

var af mægtige dimensioner med 3 oplyste gondoler, og man kunne tydeligt høre maskineriet. 

Farten synes kun langsom og man kune i flere minutter iagttage det fra skovridergården. – 

Passerede senere Feldborg]. 

 

VST 140, 21. juni 1919 s. 2: [Dyreskue i Grønhøj] 

 


