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Her kan man læse div. lokale notitser og artikler fra Viborg Stiftstidende og Viborg Stifts 
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VST 205, 4. september 1915, s. 2: En gårdejer, der holder rensdyr. Gdr. L. Axelsen, 
Øster Utterup ved Aalborg, har købt en rentyr, en renko og en lille kalv på 
rensdyrstutteriet på heden. Han har en indelukket plantage på 30 Tdr. land, hvor 
dyrene går. De er helt tamme. Aalborg Amtstidende fortæller: Tyren hedder ”Thor”, 
og den lyder navnet, så snart der kaldes på den. Uheldigvis bærer Axelsens store 
hund samme navn, og da Axelsen den første dag kaldte på ”Thor”, kom både tyren 
og hunden springende, men i samme øjeblik rullede hunden tre-fire gange rundt, 
ramt af tyrens rappe forben. 
 
VST 210, 10. september 1915, s. 2: En mindre ildløs i ”Kongenshus”.  Sidste søndag 
kunne den store, smukke villa ”Kongenshus” i Hans Dalls renpark i Resen sogn nær 
være bleven luernes bytte. Der havde om formiddagen været fyret i en badeovn på 
badeværelset på loftet, og røret fra badeovnen, der går gennem et kalkpudset 
bræddeskillerum, havde da antændt dette. Ilden, der allerede havde godt fat i 
skillerummets træværk, opdagedes til al held om eftermiddagen ved tretiden af 
direktør Becks tjenestepige, som tilfældig kom op på loftet, og det lykkedes da 
villaens beboere i løbet af en halv times tid at få ilden slukket. 
 
VST 212, 13. september 1915, s. 2: [I landboturneringen i fodbold i Viborg indtager 
Skelhøje 3. pladsen] 
 
VST 215, 16. september 1915, s. 3: Skovauktion.  Torsdag den 30. september d.a. 
formiddag kl. 11 sælges ved auktion i Havredal og Stendal plantager: Bjælker, spær, 
lægter, stager og snitgavn, alt af nåletræ. Effekterne ligge til eftersyn 3 dage før 
auktionen og sælges ved mødestedet: Stendalgård. Hunde må ikke medtages. 
Stendalgård, den 14. september 1915. E. H. Wøldike. 



 
VST 219, 21. september 1915, s. 3: Besætningssalg.  På grund af forholdene 
bortsælger jeg straks hele svinebesætningen og størstedelen af kobesætningen på 
Kronborg i Karup. 
Niels Kr. Christensen. 
 
VST 225, 28. september 1915, s. 2: En markedsgæst fra Havredal, som i går i salig rus 
fartede rundt i gaderne med sit køretøj, blev taget ved vingebenet af politiet og 
interneret på Nytorv, medens politiet endvidere sørgede for heste og vogn. Han 
måtte i dag betale 8 kr. for den svir. 
 


