
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. 

 

Juni 1920 

 

VST 129, 4. juni 1920 s. 3: Konflikten ved Kølvrå Mosebrug. På et fællesmøde i 

arbejdsgiverforeningen angående overenskomstforholdene ved Kølvrå Mosebrug, er der opnået 

enighed om et forslag, som nu går til parternes sanktion. Strejken har varet en månedstid og har 

selvfølgelig bidraget til, at produktionen bliver ikke så lidt mindre end i fjor.  

 

VST 136, 12. juni 1920 s. 3: Hjem. For mine 2 skolesøgende sønner (10 og 15 år) søges efter 

sommerferien optagelse i et hjem i Viborg.  E. H. Wøldike, Stendalgård pr. Kjellerup 

 

VST 138, 15. juni 1920 s. 2: Fra heden. I et feriebrev skriver en arbejder ved Randers Amts Avis: 

Jeg stod af toget ved en lille station, som hedder Skelhøje, for at vandre over Alheden til Karup, og 

jeg, der havde ventet at finde vældige lyngstrækninger, blev straks skuffet. Hen over det 

fuldstændig flade land lyste grønne firkanter op i den brune lyng og rundt om hævede 

menneskelige boliger sig mod junihimlen, køers brølen blandede sig i hedelærkens skingrende 

sang. Flittige mennesker sled og slæbte, men i godt humør, for at fravriste den stridige jord det 

daglige brød. De fleste huse var nye, som oftest med røde elle lysegrå skifertage over hvide mure. 

Kun få af bygningerne var smukke … de var for fabriksmæssige, men de fortalte, at deres ejere var 

nybyggere, som havde taget heden i besiddelse (fortsætter med en beskrivelse af Gedhus) 

 

VST 141, 18. juni 1920 s. 2: Egelundværket i Karup der som bekendt har haft strejkevrøvl at 

kæmpe med i den bedste arbejdstid, har nu i 14 dage atter gået for fuld kraft. Produktionen 

derude er beregnet på 100.000 stk. daglig, men der er jo gået adskillige gode arbejdsdage tabt ved 

strejken. Der er for øvrigt endnu brug for enkelte arbejdere i tørveværkerne, hvilket kan tjene til 

oplysning for de vedkommende, der forleden kom til Viborg Byråd med anmodning om at få 

arbejde anvist. Der er imidlertid kun brug for folk, som både kan og vil bestille noget, og som ikke 

bare vil lave vrøvl. 

 

VST 145, 23. juni 1920 s. 2: [Dyrskue i Skelhøje] 



 

VST 149, 28. juni 1920 s. 2: Alhedens Mergelselskab holder generalforsamling og årlig udflugt 

lørdag den 3. juli. Det var oprindelig meningen, at udflugten skulle gå til kraftstationen ved Tange, 

men man har besluttet at vente dermed, til anlægget er kommet i gang. I stedet for går turen til 

Kjølsen mergelleje m.m.. Der køres med mergeltog fra Herning om formiddagen direkte til Kjølsen-

lejet. 


