
For 100 år siden… 

Her kan man læse div. lokale notitser og artikler fra Viborg Stiftstidende og Viborg Stifts Fol-
keblad, afskrevet af forfatteren Chr. Jacobsen i forbindelse med forarbejdet til ”Alheden” fra 
1990. 
 

 

Maj 1909 
 

 

 

VST 106, mandag, 10.maj 1909, s. 3: Ærede vælgere indbydes til møder følgende steder: 
 

Sdr. Resen fredag d. 21. kl. 3 
Grønhøj fredag d. 21. kl. 7 

 
H. Lüttichau – Georg Saxild – Fr. Lauritzen 

 
VST 109, torsdag, 13. maj 1909, s. 3: Uforsigtig hedebrand. Da husmand Jens Johanne-
sen af Nygård i Daugbjerg sogn i torsdags ville afbrænde et lille stykke hede, sprang vinden 
pludselig om, og ilden tog derefter hurtig magten fra ham, så at han ikke ved egen hjælp kun-
ne slukke den; han fik hurtigt tilkaldt hjælp og ved at pløje for og på anden måde lykkedes det 
at standse ilden, dog først efter at der var brændt ca. 10 tdr. land af Kongenshus Hede. Da 
han ikke havde iagttaget de forsigtighedsregler, som loven påbyder, nemlig at anmelde af-
brændingen for brandfogeden og naboerne, har han vedtaget at betale en bøde for sin nævnte 
forsømmelighed. 

 
VST 117, mandag, 24. maj 1909, s. 4: Skovauktion. Mandag den 7. juni d.a. formiddag kl. 
11, bortsælges ved auktion i afd. 161, 168, 169, 172—139 og 141 i Stendal og Ulvedal planta-
ger en hel del tømmer, bestående af: stort-, mellem- og mindre- tømmer, spir, lægter, stæn-
ger, samt ros-, kvasbunker og stødebrænde, alt af nåletræ. Effekterne i Ulvedal, der ligger til 
eftersyn 3 dage før auktionen, sælges ved mødestedet: Savværket. 
 
Stendalgård, den 21. maj 1909. E. H. Wøldike. 

 
VST 123, lørdag, 29. maj 1909, s. 1: [Amtsrådsmøde]. Indstilling fra herredsfogeden i 
Fjends-Nørlyng herreder om, at der intet videre foretages mod husmand Peder Chr. Sørensen, 
Sejbæk, til berigtigelse af de ham under en justitssag pålagte omkostninger. Da pågældende 
faktisk intet ejer vedtoges at frafalde kravet. 
 


