
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” 

fra1990. 

 

Januar 1912 

 

VST 2, onsdag, 3. januar 1912, s. 3: Frederiks Sogneråd har til medlemmer 

af værgerådet valgt lærer Nielsens hustru i Grønhøj, Jacob Stordals hustru i 
Havredal og sognerådsmedlem Johan Chr. Bitsch. Blandt lærerne valgtes lærer 

Petersen, Frederiks. Sidstnævnte valgtes til formand. Sognepræsten er selv-

skrevet medlem. 
 

Sammesteds: andelsmejeriet i Frederiks afholdt i fredags ekstraordinær ge-
neralforsamling. Formanden Chr. Munch, Havredal, gav forskellige oplysninger 

angående den påtænkte forsikring mod mund- og klovsyge. Tanken syntes at 
vinde tilslutning og på de fremlagte lister tegnedes en del medlemmer. 

 
VST 3, torsdag, 4. januar 1912, s. 3: Skovauktion: Mandag den 15. januar 

d. a., formiddag kl. 11, bortsælges ved auktion i Ulvedal plantage: Bjælker, 
spær, bånd, lægter, stænger, stager, snitgavn, brænde, klodsbunker og kvas, 

alt af nåletræ. Effekterne ligger til eftersyn 3 dage før auktionen og sælges ved 
mødestedet, Stendalgård. 

Stendalgård, den 2. januar 1912. E. H. Wøldike 
 

VST 4, fredag, 5. januar 1912, s. 3: I Frederiks sogn er af mandkøn født 23, 

af kvindekøn 18, i alt 41. Døde mandkøn og 9 kvindekøn, i alt 17, der konfir-
meredes 22 drenge og 18 piger, i alt 40, og ægteviedes 15 par. 

I Karup er døbt 21, død 3, viet 8 par og konfirmeret 11. 
 

VST 12, mandag, 15. januar 1912, s. 3: vor Frue kirke i Karup. På søn-
dag holder der møde i Karup Forsamlingshus. Th. Ditzel, Viborg har lovet at 

tale om genrejsning af Vor Frue Kirke i Karup. 
 

VST 13, tirsdag, 16. januar 1912, s. 3: Markedstog Karup – Viborg – 
Karup. Det i sin tid ved folketingsmand H. P. Jensen m.fl. indsendte andra-

gende om, at torvetogene der nu løber mellem Karup og Viborg hver lørdag, 
også måtte løbe på de dage der er marked i Viborg, eventuelt helt igennem til 

Herning, er nu bevilliget af Trafikministeriet, således at togene indtil videre 
forsøgsvis indlægges mellem Karup og Viborg. 

 

VST 16, fredag, 19. januar 1912, s. 3: Skovauktion: Mandag den 29. ja-
nuar d. a., formiddag kl. 11, sælges ved auktion i Stendal plantage bjælker, 



spær, bånd, lægter, stager, snitgavn, brænde, klodstræ og kvas, alt af nåle-
træ. Mødestedet: Stendalgård. Hunde må ikke medtages. 

Stendalgård, den 16. januar 1912. E. H. Wøldike. 
 

VST 19, tirsdag, 23. januar 1912, s. 3: Den gamle kirke i Karup: Mødet i 
Karup, der afholdtes for at vække interessen for den gamle kirkes genrejsning, 

var godt besøgt. Efter foredragsholderens, Hr. Ditzels, varmtfølte indlednings-
tale var der nogen diskussion, hvorunder der udtaltes nogen sympati for tan-

ken. Det er meningen senere at sætte en indsamling i gang for at få dannet 

grundlaget til et fond. 
 

VST 23, lørdag, 27. januar 1912, s. 2: Rensdyrene på heden: I en artikel 
i ”Danmark ude og Hjemme” meddeler Johs. Bech, Frederiks, at der foreligger 

over 40 bestillinger på rensdyr fra private folk til efteråret. Til foråret skal der 
sendes dyr til hederne ved Flyndersø, Bramminge og til Dynæs. 
 


