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.

Juni 1917

VST 128, 7. juni 1917 s. 2: [Amtsrådsmøde] Det af beboerne i Skelhøje stationsby, der nu er
beliggende i 3 kommuner, indgivne andragende om, at kommunegrænserne på det pågældende
sted må blive ændrede således, at hele stationsbyen kommer til at ligge i samme kommune.
Formanden oplyste, at spørgsmålet angående sognegrænsernes flytning ikke havde mødt nogen
velvilje derude under de første forhandlinger og udvalget indstillede derfor, at sognekommunerne
anmodes om at oplyse, hvorledes udgifterne vil komme til at stille sig med hensyn til, at
skolebørnene fra Skelhøje henvises til Dollerup Skole. Det må erkendes, udtalte formanden, at der
for øjeblikket herskede særdeles uheldige forhold for beboerne i Skelhøje og deres børn.
Amtsrådet resolverede, at rådet måtte formene, at en omlægning af kommunegrænserne ville
støde på store vanskeligheder og henstiller derfor til sognerådene at tage under overvejelse, om
ikke en tilfredsstillende løsning af skoleforholdene måtte kunne opnås ved, at samtlige
skolepligtige børn fra stationsbyen henvises til Dollerup Skole, hvis ombygning formentlig er
forestående, mod at der af Lysgård og Frederiks kommuner ydes passende vederlag herfor til
Dollerup-Finderup-Ravnstrup kommune.

VST 128, 7. juni 1917 s. 3: [Skolerådsmøde] Andragende fra skoleudvalget i Skelhøje stationsby om
fornyet tilskud af skolefonden til drift af den i stationsbyen for ca. 5 år siden oprettede friskole.
Bevilgedes 150 kr.

VST 129, 8. juni 1917 s. 1: [Amtsrådsmøde] En mulkt på 10 kr. pr. dag. Da Frederiks sogneråd iflg.
modtagen meddelelse fra Lysgård m.fl. herreders skatteråd ikke har fremsendt den ved lov no.
144 af 8. juni 1912 §24 befalede afskrift af fortegnelsen over den foreløbige ansættelse af
indkomst og formue i kommunen, som skulle have været tilstilet skatterådet senest den 1. april
d.a., har formanden efter andragende fra skatterådet pålagt sognerådet ufortøvet at fremsende
den nævnte fortegnelse, idet han på amtsrådets vegne har dikteret sognerådet en mulkt af 10 kr.
til amtsfattigkassen for hver dag, der hengår efter den 5. d.m., uden at fortegnelsen er kommen
amtet i hænde. Godkendtes.

VST 131, 11. juni 1917 s. 3: De socialdemokratiske foreninger i Lysgård og Skelhøje afholdt i går
grundlovsfest i Bækkelund, hvor friluftsteatrets terræn denne gang benyttedes til foredragsplads.
Folketingsmand L. Rasmussen, Fredericia, og lærer Fisker, Almind, talte. Festen var besøgt af 2-300
mennesker.

VST 136, 16. juni 1917 s. 3: Gårdbrand. Rasmus Jensens gård “Bøgelund” ved Karup er i går
eftermiddag nedbrændt. Intet levende indebrændte. Ilden antages opstået som følge af en drengs
leg med tændstikker.

VST 139, 20. juni 1917 s. 2: Skoledirektionen for Fjends herreds provsti har kaldet hidtilværende
enelærer ved Harboøre Søndre skole P. M. Højtorp til enelærer ved Høgild skole.

VST 146, 28. juni 1917 s. 2: En person fra Frederiks, som i en general kæfert havde lagt sig til hvile
nede på Banegården og herfra af politiet måtte transporteres til Kompagnistræde i automobil, er i
politiretten blevet betænkt med en bøde på 25 kr.

