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.

Februar 1914

VST 33, 9. februar 1914, s, 3: Kommissionsråd Hans Daell fra Hamborg var I går I Viborg. Han var
heroppe for at se til rensdyrsagen, som han financierer.

VST 41, 18. februar 1914, s, 3: Skovauktion. Mandag d. 2. marts d.a. formiddag kl. 11, sælges ved
auktion i Ulvedal og Stendal plantager: bjælker, spær, bånd, lægter, stager, snitgavn, brænde og
kvas, alt af nåletræ. Effekterne i Ulvedal ligge til eftersyn 3 dage før auktionen og sælges ved
mødestedet. Stendalgård. Hunde må ikke medtages.
Stendalgård, d. 16. februar 1914, E. H. Wøldike.

VST 43, 20. februar 1914, s, 2: [Stor artikel om udsigterne for rensdyravlen på heden. Her oplyses
at Hans Daell er født i Ødis ved Vamdrup, og at hans mange søskende bor dels i Danmark, dels i
Tyskland. Han var først kommissionær i London, senere i Hamborg, hvor han for sine fortjenesters
skyld er udnævnt til Kommercienrath].

VST 46, 24. februar 1914, s, 2: [Skolerådsmøde] Skrivelse fra Kirkeministeriet af 8. december,
hvorefter lærer ved Høgild Skole O. Jacobsen, er entlediget med pension fra 31. f.m. at regne på
grund af lungetuberkulose. Pensionen er fastsat til 1009 kr.
Andragende om tilskud af skolefonden til drift af den i Skelhøje stationsby for ca. 2 år siden
oprettede friskole. Udgifterne ved skolen andrager 850 kr., den søges af mere end 30 børn.
Thønnesen anbefalede tilskuddet. Formanden var noget betænkelig ved at bryde princippet, men
ville dog henstille, at man på grund af de ganske særlige forhold her foreligger, ydede et tilskud for
et år af 100 kr. Skolen ligger i skel med 3 sogne, og har elever fra alle tre sogne.
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