
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” 
fra1990. 
 

Februar 1912 
 
VST 31, tirsdag, 6. februar 1912, s. 3: En friskole i Skelhøje: I Skelhøje åbnedes i går en 
friskole med Frk. Rasmussen, Bryrup, som lærerinde. Foreløbig undervises 16 børn i skolen, 
der har lokale i Missionshuset. Børnene fra Skelhøje har tidligere haft over en mil til skole og 
ved det kommunen ligger i tre sogne, Frederiks, Lysgaard og Dollerup har de ikke engang 
kunnet følges ad, men gået til tre forskellige skoler. Det er beboernes mening med friskolen at 
vise, at der er trang for en kommuneskole derude. 
 
VST 37, tirsdag, 13. februar 1912, s. 3: Til 1. maj kan en flink og proper pige få plads på 
Stendalgård. Henvendelse til fru Wøldike. 
 
VST 39, torsdag, 15. februar 1912, s. 3: Skovauktion: Mandag 26. februar d.d. formid-
dag, kl. 11, sælges ved auktion i Havredal plantage: Bjælker, spær, bånd, lægter, brænde, 
klodstræ og kvas, alt af nåletræ. Mødestedet: Havredalhus. 
Stendalgård, den 12. februar 1912. E. H. Wøldike. 
 
VST 41, lørdag, 17. februar 1912, s. 2: Brækkede benet. Kr. Munchs 8-årige søn fra Hav-
redal var i torsdags så uheldig under leg i Havredal skole at brække det ene ben. 
 
Sammesteds: På jagt efter de bortløbne rener. I Høgild mose holdt man forleden klapjagt 
på to rener, der er bortløben fra folden i Frederiks, og man var også lige ved at have dem i 
fælden, idet de var drevet ned mod åen, men ligesom man troede at have dem, var de væk. 
De sprang nemlig resolut ud i åen og bjergede sig over i Ringkøbing amt, og så kunne de iltre 
Høgildmænd ”kigge i vejviseren” efter rener. Nu er de sporløst forsvundne, så man antager, at 
de er nået til Gedhus eller Feldborg plantage. Da den ene af renerne er med kalv, er det ikke 
usandsynligt, at vi her i landet kan få en ”vild” rensdyrflok. 
 
VST 42, mandag, 19. februar 1912, s. 1: [Amtsrådsmøde]. Skrivelse fra Indenrigsmini-
steriet af 25. januar d.a., hvorefter der er udfærdiget bevilling for Karup og omegns afholds-
forening til indtil videre at holde afholdsværtshus i matr. no. 6.ad. i Karup. 
 
Sammested, s. 3 [Amtsrådsmøde]. Besværing af Christen Jacobsen af Karup over den ham 
af Karup sogneråd pålignede kommunale formue- og lejlighedsskat tilligemed en erklæring fra 
sognerådet. Formanden foreslog, at man tilkendegav sognerådet, at det var uberettiget til at 
foretage ændringer i skatteligningen, og at skatteligning i den oprindelige form derefter sættes 
ud af kraft. Dette vedtoges. 
 
VST 44, onsdag, 21. februar 1912, s. 3 Rensdyrholdet breder sig. Johannes Bech, for-
mand for Foreningen for rensdyravl på den jyske hede, holder i disse dage foredrag i Vestky-
stens byer og stationsbyer. Han hævder, at det er umådelige værdier af lav eller rensdyrmos, 
der dækker den jyske hede, 1 pd. lav har ligeså stor næringsværdi som 3 pd. kartofler, og 
rensdyret er det eneste dyr, der kan omsætte værdierne i rede penge. Mange steder er hedes-
trækninger opkøbt, og nu til foråret udsendes rensdyret til 4 forskellige hedeegne. Efter fore-
draget i Ulfborg bestemte en kreds af mænd sig for at indkøbe rensdyr til efteråret. 
 



VST 48, mandag, 26. februar 1912, s. 3: skovauktion: Mandag den 11. marts d.a. for-
middag, kl. 11, sælges ved auktion i Ulvedal og Stendal plantage: Bjælker, spær, bånd, læg-
ter, stager, brænde, klodstræ og kvas, alt af nåletræ. Ulvedal effekterne ligger til eftersyn 3 
dage før auktionen og sælges ved mødestedet: Stendalgård. 
Stendalsgård, den 24. februar 1912. E. H. Wøldike 
 
VST 51, torsdag, 29. februar 1912, s. 2: De bortløbne rener sås forleden i Vistorp, og man 
var også lige ved at få fat på den ene, men da en hund i det samme gav sig til at gø, tog de 
begge flugten. Siden har ingen set dem. 
 
 


