
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 1919 

 

VST 6, 8. januar 1919 s. 2: Ørredfiskeriet i Karup Å har i år været ret godt i fredningstiden. Et helt 

læs smukke ørred blev forleden dag afsendt fra Karup til fiskeeksportør Spelleberg i Skive. Prisen 

på ørreden er ikke særlig høj, men dog tilfredsstillende. Udklækningsanstalten må i år kun blive 

halvt belagt med yngel. Alle fiskerne klager i år over, at der er stjålet af deres fangst, mens den gik 

i hyttefadene; nogle mener, at have forlist ret mange. Hvem langfingrene har været, er der ingen 

der ved, men at fiskerne er mindre glade ved denne fiskemetode er ret forståeligt, og er, skriver 

Holstebro Dagblad, atter et bevis på, at man trænger til ansættelse af en politibetjent i Karup. 

 

VST 11, 14. januar 1919 s. 2: Ulvedal plantage. Til skovfogedtjenesten ved Ulvedal plantage på 

Viborg distrikt hører en jordlod på ca. 19 ha, der er af yderst ringe beskaffenhed, og da 

skovfogeden på grund af sine tjenesteforretninger ikke kan anvende tid og arbejde på drift af 

jordlodden, men må drive den ved hjælp af lejet arbejdskraft, kan det ikke svare regning at dyrke 

den. Hertil kommer, at stald- og ladebygningen er så gammel og brøstfældig, at den, såfremt det 

nuværende jordtilliggende bibeholdes, må underkastes en bekostelig ombygning, hvorimod man, 

hvis jordlodden indskrænkes, kan nøjes med at lade den søndre ende af bygningen, der er i 

nogenlunde god forfatning, blive stående til brug som brænde- og huggehus, hvilken forandring 

kun vil koste ca. 600 kr. Det foreslås derfor, at ca. 17 ha af lodden, hvoraf en stor del henligger 

uopdyrket i lyng og mose, indtages til skovplantning, således at der kun tillægges 

skovfogedtjenesten ca. 2 ha agerjord øst for haven og en englod på 0,88 ha, som skovfogeden 

hidtil har haft brugen af. Som erstatning for den afståede del af tjenestejorden foreslås der tillagt 

skovfogeden 400 kr. årlig. Ministerens forslag herom til finansloven 2. behandling tiltrædes af 

finansudvalget. 

Sammesteds: En vindmotor til skovfogedstedet Kompedal. Ved det over skovfogedstedet 

Kompedal på Viborg distrikt i år afholdte bygningssyn er der gjort udsættelse om anskaffelse for 

statskassens regning af en vindmotor, idet der til begrundelse heraf er anført, at skovfogedstedet 

er således beliggende, at der ingen steder kan anbringes hestegang til brug for vandoptrækning, 

hakkelsesskæring, tærskning etc., og at det er næsten umuligt at få hjælp, når disse arbejder skal 

udføres ved håndkraft. Udgiften er anslået til 2.700 kr. Finansudvalget tiltræder forslaget. 

 



VST 25, 30. januar 1919 s. 2: En rekord i ejendomspriserne. Søndergård i Vallerbæk, en hedegård i 

den sydlige del af Karup sogn på 230 tdr. land, som Kreditforeningen for 8 a 9 år siden måtte 

overtage for 8.000 kr., er i disse dage i handel til 108.000 kr. Dette synes at være en rekord her på 

egnen i stigning af ejendomspriser, skriver Holstebro Dagbl. 

 


