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.

Januar 1914

VST 8, 10. januar 1914, s, 2: Indbrud i Havredal brugsforening. I mellem kl. 12 og 4 er der begået
indbrud i Havredal brugsforening og stjålet ca. 50 kr. af butiksskuffen. Tyven har skaffet sig adgang
til butikken ved at trykke dørruden ind og selv låse døren op. Så vidt man kan se, er der ikke stjålet
varer af nogen slags udover et par ruller skrå. Tyveriet er anmeldt til politiet, og statsbetjenten er
ude for at undersøge sagen, men han har intet bestemt spor at gå efter, som kan lede til tyvens
pågribelse.

VST 12, 15. januar 1914, s, 3: Skovauktion. Tirsdag d. 29. januar d.a. formiddag kl. 11, sælges ved
auktion i Alhedens plantager: bjælker, spær, bånd, lægter, stager, snitgavn og brænde, alt af
nåletræ. Mødestedet: Havredalhus. Hunde må ikke medtages.

VST 15, 19. januar 1914, s, 2: Indbruddet I Havredal. Den for indbruddet i Havredal mistænkte
mølleforpagter Niels Olsen af Kølsen nægter sig stadig skyldig. En vægtig anklage mod ham er, at
de penge, han kastede fra sig inden anholdelsen, nu er samlet, og der er iflg. Silkeborg Avis i alt ca.
20 kr. i 10- og 25-øre. Glasset fra de itutrykte ruder har været indsendt til undersøgelse af
fingeraftryk, men sådanne har ikke kunnet findes. Dette kan forklares derved, at den anholdte har
haft handsker på.

VST 20, 24. januar 1914, s, 2: Overretsdom. Overetten har afsagt dom I en fra Lysgård m.fl.
herreders ekstraret afsagt dom, hvorunder Christen Christensen kaldet Skov er sat under tiltale for
bedrageligt forhold i anledning af, at han, der den 10. oktober 1912 mageskiftede en ham
tilhørende ejendom på Skovsgård mark med ejendommen ”Søndergård” i Vallerbæk ved Karup, på
ulovlig måde har disponeret over størstedelen af besætningen på denne ejendom, således at den,
der ved hans tiltrædelse bestod af 9 kreaturer, 1 hest, 7 får og 3 grisepolte, da ejendommen den
15. marts s.a. stilledes til tvangsauktion, kun bestod af 2 heste af værdi 225 kr., endskønt han var
på det rene med, at besætningen var indbefattet under pantegælden. For bemeldte forhold blev
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Christensen ved underretsdommen anset med fængsel på sædvanlig fangekost i 20 dage samt
tilpligtet at betale partikulier S. P. Laursen af Engelsborg en erstatning af 2108 kr. for tab, han som
2. prioritetshaver i ”Søndergård” har lidt ved Christensens ulovlige transaktioner. Overretten
forhøjede straffen til samme art fængsel i 40 dage.

VST 22, 27. januar 1914, s, 2: Appelleret arrestdekret. Den for tyveriet i Havredal mistænkte
person, fhv. mølleforpagter Niels Olsen i Kølsen har i går konfereret med en sagfører om appel af
arrestdekretet. Trods det, at sagføreren efter omstændighederne frarådede appel, fastholdt
arrestanten iflg. Silkeborg Avis dog, at sådant skulle finde sted.
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