
For 100 år siden… 

Her kan man læse div. lokale notitser og artikler fra Viborg Stiftstidende og Viborg Stifts Fol-
keblad, afskrevet af forfatteren Chr. Jacobsen i forbindelse med forarbejdet til ”Alheden” fra 
1990. 
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VST 203, torsdag 1. september 1910, s. 3: Skovauktion. Mandag den 12. september d. a. 
formiddag kl. 11, bortsælges ved auktion i Havredal og Stendal plantager en del tømmer, be-
stående af: stort-, mellem- og mindre tømmer samt klodstræ, ros, kvasbunker og stødebræn-
de alt af nåletræ. Mødestedet er: Havredalhus. 
 
Stendalgård, den 29. august 1910. E. H. Wøldike. 
 
VST 209, torsdag 8. september 1910, s. 2: En ”afklædt” ejendom. Kriminel tiltale.  En 
husmand fra Grønhøj, der i sin ejendom havde et lån til Husmandskreditforeningen, søgte og 
fik i Husmandshypotekforeningen et lån på 700 kr. Han havde ved vurderingsforretningen i 
maj 1908 en besætning på 2 heste, 3 køer, 1 kvie, 2 får og 4 svin. Denne besætning har han 
efterhånden fuldstændig realiseret og er engang i sommer flyttet til Lysgaard herred. Da ren-
terne til Husmandskreditforeningen udeblev, gjorde denne udlæg i pantet og stillede ejen-
dommen til tvangsauktion, hvorved den selv måtte overtage pantet. Hypotekforeningen har 
derefter indgivet kriminel anmeldelse over husmanden, fordi han således har afklædt ejen-
dommen, og han kan jo ikke undgå straf. 
 
VST 214, onsdag 14. september 1910, s. 1: [Stort interview med den finske rensdyr-
inspektør A. C. Lilius om rensdyravlen på den jyske hede]. 
 
VST 216, fredag 16. september 1910, s. 3: Skovauktion. Fredag den 30. september d. a., 
formiddag kl. 11, bortsælges ved auktion i Stendal plantage klodstræ, ros, kvasbunker og stø-
debrænde, alt af nåletræ. Mødestedet er: Stendalgård. 
 
Stendalgård, den 14. september 1910. E. H. Wøldike. 
 
VST 223, lørdag 24. september 1910, s. 2: Sessionen i Viborg, lægd 142, Frederiks 
Nordre Del. Der mødte 6, alle udskrevne. Lægd 146; 7 mødte, 4 kasseredes, 1 afvistes, 3 
udskrevedes. 
 
Sammesteds: 
 
Det meddeles herved slægt og venner, at Herren i dag har hjemkaldt min kære mand, fhv. 
sognefoged, dannebrogsmand Christen Christensen, 71 år gammel, efter lang tids smertefuldt 
sygeleje. 
 
Høgild pr. Karup, 23. september 1910. På børns, svigerbørns og egne vegne. Bodil Kirstine, f. 
Pedersen. Begravelsen vil senere blive bekendtgjort. 
 
  
 



VST 225, tirsdag 27. september 1910, s. 3: Begravelsen [Christen Christensen, Høgild] 
foregår fra hjemmet fredag den 30. september kl. 12. 


