
 

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. 

 

Oktober 1916 

 

VST 235 9. oktober 1916, s. 3: Offentlige møder. Fru Bjørnsholdt, taler i: 

Skelhøje, onsdag 25. oktober kl. 7½ 

Entré 25 øre. 

Viborg og Omegns Afholdskreds 

 

VST 239, 13. oktober 1916, s. 2: Ledigt lærerembede. Da der ikke har meldt sig et tilstrækkeligt 

antal kvalificerede ansøgerinder til det ledige embede som lærerinde for Frederikshede forskole, 

Frederiks kommune, er dette embede opslået på ny. Dets indtægter er opgivne således: 

Begyndelsesløn 550 kr., honorar for undervisning i håndgerning 50 kr., anordningsmæssig bolig, 

have og brændsel. 

 

VST 242, 17. oktober 1916, s. 2: Sejbækgård ved Stoholm er iflg. Skive Folkeblad af ejeren A. 

Andersen solgt til ejendomshandler Chr. Holm, Randers, repræsenteret ved Jens Bang, Sparkjær 

for en købesum af 56.600 kr. 

 

VST 245, 20. oktober 1916, s. 2: Overretsdom.  Ved en den 9. januar 1905 afholdt 

generalforsamling blev der vedtaget love for aktieselskabet Karup Forsamlingshus, hvis formål var 

ved en af aktionærerne sammenskudt kapital at opføre et hus i Karup til brug ved møder og andre 

sammenkomster. 

Da byggeforetagendet var udført, viste det sig imidlertid, at selskabet havde underskud, og ved 

forskellige generalforsamlingsbeslutninger vedtoges det derpå at fordele dette mellem deltagerne 

med et nærmere bestemt beløb for hver aktie; men dette vægrede bl.a. boelsmand Visti Jacobsen 

af Kølvrå, der havde tegnet sig for en aktie af 10 kr., sig ved at indgå på, og han er derfor af 

selskabet bleven søgt til betaling af den på ham faldende del af underskuddet med 17 kr. 25 øre. 

Jacobsen har som grund til sin vægring gjort gældende, at der, da selskabet betegnes som et 



aktieselskab, ikke kan påhvile ham noget personligt ansvar for selskabets pligter, men at disse må 

fyldestgøres af den tegnede aktiekapital. Da alle aktionærer imidlertid ifølge loven er solidarisk 

ansvarlige for selskabets forpligtelser, og da Jacobsen har tegnet sig som aktionær og ved sin 

underskrift erklæret at ville underkaste sig dets love, må han ifølge den af Overretten afsagte dom, 

uanset om han måtte have gjort sig bekendt med lovene eller ikke, anses bunden ved disse, og da 

selskabets underskud langt overstiger det indsøgte beløb, og selskabet som ifølge af solidariske 

ansvar må kunne holde sig til hver enkelt deltager for underskuddets fulde beløb, er han tilpligtet 

at betale det indsøgte beløb. Han er dertil idømt processens omkostninger med 40 kr. Ved Hjerm-

Ginding herreders ret var Jacobsen frifrunden for aktieselskabets tiltale. 

 

VST 246, 21. oktober 1916, s. 2: Stendalgårds og Frederiks savværker er overdraget til et 

aktieselskab med fuldt indbetalt aktiekapital 150.000 kr. Bestyrelsen består af grosserer Martin 

Fischer, København, tømmerhandler Holger Fischer, fabrikant P. Schneevoigt og sagfører M. 

Randers, alle af Viborg. 

 


