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.

Marts 1909

VST 51, tirsdag, 2. marts 1909, s. 2: ”Konestationer”, der forsvinder. De Danske
Statsbaner, der i sin tid ved besættelsen af stationerne på Viborg-Herning banen ansatte
kvindelige bestyrere i Frederiks og Skelhøje, synes nu at være tilstrækkelig overbevist om, at
den slags pladser overstiger selv de mest energiske damers kræfter hvorefter nævnte pladser
fra 1. april d.a. at regne vil blive besatte med mandlige stationsbestyrere.
VST 57, tirsdag, 9. marts 1909, s. 2: Solgt mejeri. Karup mejeri er ifølge ”Skive
Folkeblad” af ejeren, Espersen, Viborg, solgt til leverandørerne for 17.500 kr. og overgår
herved til at være andelsmejeri.
VST 58, onsdag, 10. marts 1909, s. 3: Offentlige møder. Frk. Helga Jensen, Aarhus, taler
følgende steder:
Havredal søndag 21. marts kl. 4
Karup søndag 21. marts kl. 8
Høgild onsdag 24. marts kl. 7½
Resen torsdag 25. marts kl. 7½
Bestyrelsen for Viborg og Omegns afholdskreds.
VST 61, lørdag, 13. marts 1909, s. 2: Fra Viborg Overret. Under en mod Alfred Magnus
Jensen af Havredal anlagt sag, hvorunder han er tiltalt for vold mod den 14-årige Niels
Christian Bertel sammesteds, er det oplyst, at han har gjort sig skyldig heri under følgende
omstændigheder.
Den 19. juli f.a. indfandt Niels sig hos Jensen for at kræve ham for 2 kr. 50 øre, som han
havde lovet at hæve for Niels’ broder hos en entreprenør, de begge havde arbejdet for, og på
grund af et i den anledning opstået mundhuggeri foranlediget ved, at Jensen nægtede at have
modtaget pengene og derfor vægrede sig ved at betale dem medens Niels påstod, at han
havde fået dem, blev Jensen ærgerlig og tog, efter sin forklaring, fat i skulderen på Niels, som
han derpå trængte baglæns ud til yderdøren, hvorefter han kastede ham bagover på
grønjorden udenfor, hvorefter han gav ham et par lussinger på kinden. Ved den Niels tilføjede
overlast, erholdt han, der bl.a. har udsagt, at Jensen også kastede ham om på cementgulvet i
forstuen, flere læsioner, der foranledigede, at han i flere dage måtte holde sengen, men i
øvrigt ikke har forvoldt ham nogen mén. For sit nævnte forhold er Jensen af overretten idømt
8 dages fængsel på sædvanlig fangekost samt tilpligt at betale Niels en erstatning af 25 kr.
Ved Lysgård m.fl. herreders ret var han anset med 5 dages fængsel på vand og brød.

VST 62, mandag, 15. marts 1909, s. 3: Vejene i Stendal plantage. Da det fugtige efterår
i forbindelse med en forøget trafik har medført et stærkere slid på vejene i Stendal plantage
under Viborg Skovdistrikt end forudsat ved udarbejdelsen af budgettet, har det været
nødvendigt til forbedring af de pågældende veje at stille et beløb af 300 kr. til skovriderens
dispositioner ud over det på Finansloven for finansåret 1908-1909 bevilligede beløb.
Finansudvalget tiltræder forslaget.
VST 76, onsdag, 31. marts 1909, s. 3: Skovfoged ved Kompedals plantage.
Landbrugsministeriet har ansat opsynsmand ved Kompedal plantage O. P. Bang som
skovfoged ved samme plantage.

