
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. 

 

August 1916 

 

 

VST 178, 3. august 1916, s. 3: Ny kontrolforening. Der arbejdes for tiden på at få oprettet en 

kontrolforening i Frederiks. 

 

Sammesteds: En husbestyrerinde kan få plads til 1. november. Der er fire køer at malke. 

Johannes Bitsch, Skansen pr. Frederiks st. 

 

VST 185, 11. august 1916, s. 3: Landpostbudene i Viborg distrikt bedes modtage min tak for den 

mig tilsendte gravplade til min mands grav. 

Kristiane Bitsch, Skelhøje St. 

 

VST 188, 15. august 1916, s. 3: Til underretning! Angående det lille inserat i ”Kjellerup Social 

Demokrat” nr. 182 under overskriften ”besværligheder” skal vi i sandhedens interesse oplyse, at vi 

ikke kender det mindste til den omtalte sag, og at hele rygtet er opspundet fra ende til anden. 

Dette fremkommer for at ingen mænd i Kjellerup-egnen skal være udsat for at få deres gode navn 

og rygte plettet ved en så uforskammet løgn. 

H. C. Pedersen, skovfoged, Ulvedal. Christian Sørensen, skovløber, Kokhus. D. 14. august 1916 

 

VST 194, 22. august 1916, s. 2: [Amtsrådsmøde] Indberetning fra amtsvandinspektøren om, at 

åsynet ved det foretagne ordinære syn over hovedvandløbet Skive-Karup Å har konstateret, at 

gårdejer Søren Troelsen af Uhre på en længere strækning har foretaget forlægning af bemeldte 

hovedvandløb uden dertil at have erhvervet lovmæssig hjemmel. Godkendtes. 

 



VST 197, 25. august 1916, s. 3: Husbestyrerindeplads.  En enke, sidst i fyrrene, søger plads hos en 

ældre herre uden børn. Henvendelse i løbet af 4 dage. Enkefru Ludvika Johansen, adr. Peder 

Rudolf Pedersen, Grønhøj pr. Frederiks. 

 

VST 201, 30. august 1916, s. 3: Jagtaflysning. Al jagt og fiskeri på Høgild Mølles jorder forbydes 

herved. Løsgående hunde, som antræffes, vil blive nedskudt. 

P. Frederiksen 

 


