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”
fra1990.

Juni 1913
VST 127, 4. juni 1913, s. 3: [Skolerådsmøde] Andragende fra et af beboerne i Skelhøje Stationsby valgt
udvalg om tilskud af skolefonden til opførelse af en bygning for en i stationsbyen oprettet friskole. Kunne
ikke bevilges.
VST 136, 16. juni 1913, s. 1: Den jyske Hede. Den tyske millionærs hedeopkøb. I Skive Folkeblad finder vi
følgende artikel: Den jyske hede synes nu at skulle overgå i fremmede hænder. Ude i Frederiks, Resen og
Haderup sogne ligger der store hedearealer, hvoraf en tysk pengematador, der skal være ”millionær 12
gange”, har tilkøbt sig store arealer. I Frederiks sogn har han tilkøbt sig det såkaldte ”Kongenshus”, hvortil
hører ca. 1000 Tdr. land for en købesum af 18.000 kr., altså 18 kr. pr. Tdr. land. I Daugbjerg og Resen sogne
er til samme solgt i alt ca. 500 Tdr. land til en lidt højere pris. I Haderup sogn er solgt Barslundgård, som har
et jordtilliggende på godt 600 Tdr. land for en købesum af 18.000 kr. eller ca. 30 kr. pr. Tdr. land af ager,
eng, mose og hede. Frederiks præstegård, som er beliggende i umiddelbar nærhed af Frederiks Station, ha
millionæren også været ude efter. Til den hører et jordareal på omkring 900 Tdr. land. Pastor Østergård har
dog heldigvis modstået elle tilbud i den henseende og ikke villet høre tale om salg af præstegården. [Her
følger en stærk advarsel mod at sælge jord til tyskerne – hvad vil den ikke kunne bruges til? Og når så man
husker, hvorledes de behandler vore landsmænd syd for grænsen).
Kristensen, Daugbjerg Mølle.
VST 136, 16. juni 1913, s. 3: En kronhjort ses næsten daglig i Stendalgård plantage; det er sjældent man ser
det smukke dyr på denne egn.
VST 148, 30. juni 1913, s. 2: Skovauktion. Mandag 14. juli d. a. formiddag kl. 11, sælges ved auktion i Ulvedal og Havredal plantager: Bjælker, spær, bånd, lægter, stager, brænde og kvas, alt af nåletræ. Mødestedet:
Havredalhus. Hunde må ikke medtages.
Stendalgård, den 26. juni 1913. E. H. Wøldike.

