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.

Juli 1909

VST 164, mandag, 19. juli 1909, s. 3: Skovauktion. Torsdag den 29. juli d. a. formiddag
kl. 11, bortsælges ved auktion i Havredal plantage en del tømmer bestående af: mindre tømmer, spir, lægter samt ros- og kvasbunker og stødebrænde, alt af nåletræ. Mødestedet er
Havredalhus.
Stendalgård, den 16. juli 1909. E. H. Wøldike.
VST 170, mandag, 26. juli 1909, s. 2: ”Bevidst løgner og æreskænder”. I den sag, som
redaktør Lauritzen, medlem af Viborg byråd, havde anlagt mod statsskovrider Wøldike, Stendalgård, i anledning af, at Wøldike i Folkebladet havde kaldt Lauritzen en bevidst løgner og
æreskænder, er nu falden dom. Ved underretten blev Wøldike frifunden og Viborg overret
stadfæstede i dag underretsdommen samt pålagde Lauritzen at betale Wøldike 50 kr. i sagsomkostninger for overretten.
VST 171, tirsdag, 27. juli 1909, s. 2: [I en længere omtale af Lauritzens sag med
Wøldike anføres hvad der stod i Viborg Amts Social Demokrat 4. april 1907]. Det var
en tjenestedreng. En 17-18 årig tjenestedreng, som var i tjeneste hos skovrider Wøldike,
Stendalgård blev forleden indlagt på sygehuset i Viborg, og underkastet en operation for blindtarmslidelse. Transporten af det dødssyge, unge menneske til Sygehuset foregik på en åben
vogn, hvorpå man havde redt ham et leje af halm, og da vognen var for kort til nogenlunde
tåleligt leje, var bagsmækken slået ned, og under kørslen, der varede fra kl. 9½ morgen til ca.
4½ eftermiddag, blev patienten ganske forfærdelig gennemskumplet, og halmen gled ud og
slæbte efter vognen. Stakkelen var meget forkommen, da han endelig blev indlagt på Sygehuset, og det var på høje tid, han blev taget under behandling for at redde hans liv. Vi behøver
vel næppe at kommentere disse oplysninger med, at det er vor opfattelse, at en slig behandlingsmåde næppe ville være bleven budt den syge, dersom han ikke netop var en fattig og
forsvarsløs tjenestedreng [Det var denne fremstilling Wøldike fik to retters medhold i var fejlagtig]

