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VST 79, 3. april 1917 s. 2: Dødsfald.  I en alder af næsten 95 år er fhv. Kgl. Skovrider, kammer- og 

jagtjunker B. G. Sparen, afgået ved døden. Han gjorde fra 1855 til 1891 tjeneste på Stendalgård 

distrikt, men flyttede efter sin afsked det sidstnævnte år til København. Han var ridder af 

Dannebrog og Dannebrogsmand. 

 

VST 83, 11. april 1917 s. 2: Ufrivillig passager. Da toget, der går fra Viborg kl. 12:32, holdt ved 

Karup station skærtorsdag kom en ung dame fra byen ud for at tale med et par forbirejsende 

veninder. Toget holdt lidt fra stationen. Veninderne opfordrede hende til at komme ind i kupeen, 

og hun fulgte opfordringen, idet både hun og de gik ud fra, at toget også måtte gøre holdt udenfor 

stationsbygningen. Denne forudsætning viste sig imidlertid at være fejlagtig. Toget kørte nok så 

pænt forbi, og medens de unge damer snakkede og sad i den tro, at der rangeredes, gik det efter 

Ilskov. Snart opdagedes dette; men den ufrivillige passager tog sagen fra den gemytlige side. Den 

havde dog også sin alvorlige side, da hun sad der uden hat og overtøj. Stå ud ved Ilskov og gå den 

lange vej hjem, syntes hun ikke om, hun valgte iflg. Herning Folkeblad, at køre med til Herning og 

der vente, til toget gik efter Viborg igen. 

 

VST 86, 14. april 1917 s. 1: [Af Erich Pontoppidans: Danske Atlas, 1768]: ”…levnedsmidler ere [i 

Viborg] og kostbarere end tilforn og stegne kendelig i pris siden colonisternes [Alheden] ankomst, 

hvilke opkøber grønne urter, brød og ferskt kød undertiden endog i sådant omfang, at der er lidet 

at få for byens folk.” 

 


