
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. 
 

August 1913 
 
VST 179, 4. august 1913, s. 3: Skovauktion.  Tirsdag den 19. august d. a. eftermiddag kl. 2:15, sælges ved 
auktion i Ulvedal plantage: Bjælker, spær, bånd, lægter, stager og brænde, klodstræ og kvas, alt af nåletræ. 
Effekterne ligger til eftersyn 3 dage før auktionen og sælges ved mødestedet. Frederiks Afholdshotel. Hun-
de må ikke medtages. 
Stendalgård, den 2. august 1913. E. H. Wøldike. 
 
VST 193, 20. august 1913, s. 3: Skovauktion. Mandag 1. september d. a., formiddag kl. 11, sælges ved auk-
tion i Havredal plantage: Bjælker, spær, bånd, lægter, stager, brænde og klodstræ, alt af nåletræ. Møde-
sted: Havredalhus. Hunde må ikke medtages. 
Stendalgård, den 19. august 1913. E. H. Wøldike. 
 
VST 200, 28. august 1913, s. 4: [Amtsrådsmøde] Frederiks Kommune ønsker samtykke til at afhænde den 
gamle skolebygning i Frederikshøj med grund og have, samt en hedelod på ca. 14 ha. Til Chr. Lauth af Fre-
derikshøj for 3000 kr., hvoraf 500 kr. betales straks. Tillades når købesummen anvendes til delvis dækning 
af de med tilvejebringelsen af den nye skolebygning forbundne omkostninger. 
Karup Kommune ønsker samtykke til at yde læreren ved Karup skole et vederlag af 150 kr. for i indeværen-
de sommer at undervise de mindste skolebørn i et hold for sig om eftermiddagen. Anbefales af Skolekom-
missionen, hvorimod provsten formener, at sagen kan ordnes ved en mere ligelig fordeling af børnene i de 
to klasser. Det bifaldtes, at læreren for indeværende sommer modtager et vederlag af 150 kr., men at der i 
øvrigt ikke vil kunne ventes tilladelse til for fremtiden at yde et sådant vederlag, idet der henvises til en 
omordning af skoleholdene. 
 


