
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 1910 
 

 

 
 
VST 99, mandag, 2. maj 1910, s. 3: Vælgermøde afholdes i: 

• Resen torsdag den 12. maj kl. 2½ 
• Grønhøj torsdag den 12. maj kl. 6½ 

 
Lüttichau, Br. Nielsen, F. Nielsen. 

 
VST 101, onsdag, 4. maj 1910, s. 3: [Amtsrådsmøde].  Karup ville gerne anvende det 
fornødne beløb af den ved salget af den gamle skole indkomne sum, 4.000 kr. til dermed at 
afvikle dens andel af den tidligere fællesgæld med Frederiks kommune, der med påløbne ren-
ter i alt udgør kr. 2.668. Tillades. 

 
VST 104, mandag, 9. maj 1910, s. 3: Skovauktion. Mandag den 23. maj d.a., formiddag 
kl. 11, bortsælges ved auktion i Ulvedal plantage en del tømmer bestående af: Stort-, mellem- 
og mindre tømmer, spir, lægter samt klodstræ, ros-, kvasbunker, pindebrænde og stødebræn-
de, alt af nåletræ. Effekterne der ligger til eftersyn 3 dage før auktionen, sælges ved mødeste-
det: Stendalgård 
 
Stendalgård, den 9. maj 1910. E. H. Wøldike. 

 

VST 106, onsdag, 11. maj 1910, s. 3: Tvangsauktion. Ved en tvangsauktion over matr. 
nr. 8b og 17b, blev 3. prioritetshaver, gårdejer Ole Christian Olsen af Buskelund ved Silkeborg 
højstbydende med 4600 kr. for hvilket bud han lod sig ejendommen udlægge som ufyldest-
gjort panthaver. I ejendommen indestod 4000 kr. til Husmandskreditforeningen i Aalborg, 500 
kr. til Christian Nielsens enke på Viborg Mark, 2000 kr. til nævnte Ole Chr. Olsen, 2700 kr. til 
Peder Chr. Pedersen i Aakjær m.fl. samt en børnearv på 745 kr. 

 
VST 111, onsdag, 18. maj 1910, s. 2: Mystisk forsvinden. Ungkarl og bolsmand Th. Laur-
sen Sdr. Resen, har iflg. Skive Folkeblad pinsemorgen forladt sit hjem, og ingen ved, hvor han 
opholder sig. Han har altid været en ivrig jæger, og sin bøsse har han taget med. På en sed-
del, han har efterladt sig, stod, at ingen skulle søge efter ham. 
 



 
VST 112, torsdag, 19. maj 1910, s. 2: Stiftfysikus Rambusch, Sjørup, fik forleden af en de-
putation overrakt en større pengegave og en skrivelse med over hundrede underskrifter, der 
udtalte befolkningens tak for de 21 år, han havde boet i Sjørup. 

 
VST 122, mandag 30. maj 1910, s. 3: Skrivelse fra Kirkeministeriet af 3. maj d.a., hvoref-
ter der tilstås Karup kommune statstilskud til forrentning og afdrag på lån stiftet i anledning i 
opførelsen af en ny skole Vallerbæk. Til efterretning. 


