
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. 
 

Marts 1915 
 
 
VST 53, 4. marts 1915, s. 3: Offentlige møder. Hr. gårdejer J. P. Jepsen, Høgild holder 
foredrag med fremvisning af lysbilleder følgende steder: 
Høgild, torsdag 11. marts, kl. 7½ 
Resen, fredag 12. marts, kl. 7½ 
Grønhøj, lørdag, 13. marts, kl. 7½ 
Viborg o.o. [og Omegns] Afholdskreds. 
 
VST 56, 8. marts 1915, s. 2: Solgt hede- og moseareal.  Gårdejer Christen Poulsen af 
Resen har til kommissionsråd H. Dall af Hamborg solgt en del hede og kjær, i alt for 
3945 kr., således at der er betalt 30 kr. pr. Td. Land hede og 400 kr. pr. Td. Land kær. 
 
VST 60, 12. marts 1915, s. 3: Husbestyrerinde. Søges straks eller senere til en 
landejendom, helst en landmandsdatter. Om ønsket kan et barn medtages. 
Ungkarl Hans Frederiksen, Vallerbæk pr. Karup. 
 
VST 62, 15. marts 1915, s. 3: Skovauktion.  Tirsdag d. 30. marts d.a. form. Kl. 11 
sælges ved auktion de i Ulvedal plantage skovede nåletræseffekter. Effekterne, der 
ligger til eftersyn 3 dage før auktionen sælges ved mødestedet: Stendalgård. Hunde 
må ikke medtages. 
Stendalgård, den 15. marts 1915.  E. H. Wøldike. 
 
VST 68, 22.marts 1915, s. 3: Når man er med i legen… Ved en selskabelig 
sammenkomst i Karup Kro kom gårdejer Christen Frandsen af Karup og boelsmand 
Jens Hessellund af Høgild i ordskifte, og Frandsen greb da fat i Hessellund og holdt 
ham fast. Sidstnævnte trak nu en revolver ladet med 6 skarpe skud og holdt den 
truende mod Frandsen, hvorefter denne slap sit tag. Frandsen fravristede 



Hessellund revolveren og gav anmeldelse om det passerede til herredskontoret i 
Kjellerup, og ved den derefter indledede undersøgelse er det godtgjort, at de begge 
har overtrådt politivedtægten, hvorefter de ved den i Lysgård herreds politirets 
afsagte dom er bleven idømt bøder til politikassen, Hessellund 15. kr. og Frandsen 5 
kr.  
 
VST 72, 26. marts 1915, s. 2: Kommissionsråd H. Dall fra Hamborg har ifølge skøder, 
tinglæste i Fjends-Nørlyng herreders ret sidste retsdag fået adkomst til følgende 
ejendomme: Fra gårdejer Jacob Herold af Grønhøj, en parcel af 5.e. Grønhøj, for 
købesum 2086 kr.; fra samme en parcel af 5.a. smst. For købesum 397 kr.; fra 
gårdejer Simon Nielsen af Rabis en parcel af 1.a. Rabis for købesum 1236 kr.; fra 
kroejer Jørgen Jørgensen, Grønhøj, en parcel af 8.a. Grønhøj for købesum 2000 kr.; 
fra gårdejer P. Philipsen Betzer af Grønhøj en parcel af 11.a. Grønhøj for købesum 
2756 kr.; fra Johan Georg Kriegbaum, en parcel af 4.a. Nordre Frederikshøj for 
købesum 482 kr; fra Johan Georg Herold en parcel af 6.a. Grønhøj for købesum 660 
kr. fra samme en anden parcel for købesum 1667 kr. 


