
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. 

 

Februar 1920 

 

 

VST 46, 24. februar 1920 s. 2: [Amtsrådsmøde]. Andragende fra murer Anton Kristensen Hviid af 

Karup om hjælp til bestridelse af udgiften ved hans datters ophold på Århus Kommunehospital. 

Som anbefaling for andrageren anfører sognerådet, at manden er meget fattig og absolut værdig 

til hjælp. Han ville være betydelig bedre stillet, hvis han havde ageret arbejdsløs og som følge 

heraf havde oppebåret tilskud fra arbejdsløshedskassen. Formanden fremhævede denne udtalelse 

af sognerådet, der kunne tyde på, at dette havde gjort yderligere erfaringer angående den trafik at 

agere arbejdsløs og hæve understøttelse af arbejdsløshedskassen. Bevilgedes 118 kr. 

Tilladelse ifølge Landkommunallovens §26 for Frederiks: 

a) At den for indeværende regnskabsår lagte skatteligning over bidrag til kommunen forhøjes 

med 25%. Tillades. 

b) At en af kommunen i regnskabsåret 1918-19 hos Viborg bank stiftet kassekredit på 22.000 

kr. først berigtiges ved udgangen af regnskabsåret 1920-21. Tillades. 

[Skolerådsmøde].   Om Karup Kommune vedvarende kan nyde statstilskud til forrentning og 

afdrag på et skolelån. Det vedtoges at udtale, at skolerådet, under hensyn til, at de pågældende 

lokaler er kommet skolen til gavn, måtte anbefale, at det ydede statstilskud til bygningens 

opførelse ikke inddrages, uanset at den lærerinde, som ved skolens opførelse skulle have været 

ansat, ikke er blevet det. 

Andragende fra Skelhøje privatskole om tilskud af skolefonden. Bevilgedes 150 kr. 

VST 48, 26. februar 1920 s. 3: [Amtsrådsmøde]. Andragen fra kelner N. Joh. Sønder af København 

om bevilling til i den af ham erhvervede ejendom Hagebro Kro at drive gæsteri. Kunne ikke 

bevilges. 

Sagen om brændselsgodtgørelse til jordemoderen i Høgild på grund af, at tørveskæret til 

jordemoderstedet er opbrugt. Formanden bemærkede, at der i opslaget står, at der er ret til 

tørveskær, men der er intet sådant, det er skåret op (munterhed). Amtsrådet vedtog at holde for, 

at andragerinden ikke har krav på tørveskær udover det til disposition stillede moseareal, men vil 

dog efter omstændighederne yde hende et tilskud af 100 kr. til anskaffelse af tørv. 


