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.

August 1911

VST 178, torsdag, 3. august 1911, s. 2: Skovauktion. Mandag den 14. august d.a., formiddag kl. 11, bortsælges ved auktion i Ulvedal plantage en del tømmer bestående af: Stort,
mellem og mindre tømmer, spir, lægter og stænger samt klodstræ, ros, kvasbunker og stødebrænde, alt af nåletræ. Effekterne der ligger til eftersyn 3 dage før auktionen, sælges ved mødestedet Stendalgård.
Stendalgård, den 31. juli 1911. E. H. Wøldike.
VST 179, fredag, 4. august 1911, s. 4: Om Frederiks Sogn. I det sidst udkomne nummer
af Jydsk Månedsskrift findes der en længere, meget interessant artikel af ingeniør Claudi
Westh om Frederiks sogn. I artiklen, der er tæt illustreret, fortælles der spredte træk fra kolonisternes liv siden indvandringen og om den hårde kamp, de har måttet føre, inden der blev
nået så langt, som der er nået nu.
VST 190, torsdag, 17. august 1911, s. 2: Løbskkørsel. En dreng hårdt kvæstet. Da
Gdr. Erik Bertel, Lille Kongenshus, i går kørte til Frederiks station, blev hestene sky og tog
magten fra ham. Han blev under den vilde kørsel slynget af vognen, men slap dog forholdsvis
godt fra uheldet, hvorimod en søn af Hmd. P. Chr. Sørensen, Sejbæk, som også befandt sig på
vognen, blev så hårdt kvæstet, at han iflg. Skive Folkeblad i bevidstløs tilstand måtte bringes
til Viborg sygehus. Da man havde besvær med at få fat i et køretøj til at befærde den kvæstede dreng til sygehuset, måtte denne ligge 1½ time ved Frederiks station. I denne lange ventetid var drengen stadig bevidstløs.
Sammesteds: Et uhyggeligt ulykkestilfælde der medførte døden. Da Gdr. Søren P. Christiansen i Frederiks i går var ude at rive med en hesterive, faldt han ned fra sædet og kom ind
under rivens tænder, medens hesten fortsatte gangen. Tænderne fik fat i hans tøj, som omtrent blev flået af og bibragte ham flere uhyggelige sår i hovedet og på kroppen. I meget lidende tilstand blev han båret til sit hjem, hvor læge Breinholdt fra Hvam hurtigt kom til stede.
Der var dog intet at gøre, Søren Christiansen afgik kort efter, ved 5-tiden, ved døden. Den
afdøde blev ca. 60 år.
Sammesteds: Skovauktion. Mandag den 28. august d.a., formiddag kl. 11, bortsælges ved
auktion i Havredal og Ulvedal plantager en del tømmer bestående af: Stort, mellem og mindre
tømmer, spir, lægter og stænger samt klodstræ, ros, kvasbunker og stødebrænde, alt af nåletræ. Effekterne i Ulvedal sælges ved mødestedet Havredalhus.
Stendalgård, den 15. august 1911. E. H. Wøldike.
VST 191, fredag, 18. august 1911, s. 3: Det bekendtgøres herved, at min kære mand, Søren Peter Christiansen (Ravnholdt) i dag ved et ulykkestilfælde er afgået ved døden i en alder
af 61 år.

På egne og søns vegne. Else Kirstine Christiansen, f. Egelund.
Begravelsen er bestemt til tirsdag den 22. august kl. 11 fra hjemmet. Indbydelsen sker kun på
denne måde.
VST 200, tirsdag, 29. august 1911, s. 2: En hidsig diskussion der endte med et overfald. En tjenestekarl hos Jens Chr. Jensen, Sdr. Resenhede, var forleden dag kørende til en
grusgrav i Kølvrå ved Karup efter et læs grus. Under læsningen af gruset kom han i en meget
varm diskussion med en i grusgraven arbejdende arbejdskarl fra Karup. Da karlen fra Karup
ikke er født diplomat, gik naturen over optugtelsen, og han forsøgte at overbevise karlen fra
Resen om sin menings ufejlbarlighed ved at slå ham ”et par blå øjne” og forstuvede hans arm.
Karlen måtte så iflg. Skive Folkeblad søge lægehjælp hos distriktslægen i Sjørup, der gav ham
attest for læsionerne og senere har måttet holde sengen, hvad der har haft til følge, at hans
husbond ikke vil udbetale ham hele hans løn til 1. november. Under disse omstændigheder har
politiet nu fået den opgave at gøre ret og skel mellem de to karle, og dette vil ske således, at
Karup-karlen bliver straffet for vold og kommer til at betale erstatning ikke alene for svie og
smerte, men nok også for det beløb, som Jens Chr. Jensen trækker fra sin karls løn.
VST 201, onsdag, 30. august 1911, s. 2: [Amtsrådsmøde] Overslaget over Frederiks
kommunes indtægter og udgifter i regnskabsåret 1911-12 fremlagdes (jf. maj-mødet d.a.)
VST 202, torsdag, 31. august 1911, s. 4:[Amtsrådsmøde] Andragende fra bestyrelsen for
Karup og Omegns Afholdsforening om, at det af foreningen drevne afholdsgæstgiveri i matr. 6s
og 6t i Karup by og sogn fremtidigt må drives i matr. 6ad sammesteds. Anbefaledes af amtsrådet.

