
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. 

 

Januar 1916 

 

 

VST 7, 10. januar 1916, s. 3: Skovauktion. Mandag 24. januar d.a. formiddag kl. 11, sælges ved 

auktion i Alhedens plantager: bjælker, spær, bånd, lægter, stager og brænde, alt af nåletræ. 

Mødestedet: Havredalhus. Hunde må ikke medtages. 

Stendalgård, d. 8. januar 1916. E. H. Wøldike. 

 

 

VST 9, 12. januar 1916, s. 3: Bethania I Karup. Om Gud vil, afholdes missionsuge fra søndag den 

16. januar til søndag den 23. januar, hver aften kl. 7 præcis. Alle indbydes. 

 

VST 15, 19. januar 1916, s. 2: En ondartet skarlagensfeber grasserer for tiden i Karup. Skolen er 

lukket, og mange børn er indlagt på Viborg Sygehus. Fra Visti Post blev forleden 8 børn indlagt, 

hvoraf 1 iflg. Holstebro Dagblad er afgået ved døden. 

 

VST 20, 25. januar 1916, s. 2: Savskæreriejer Johs. Lauritsen, Frederiks, har solgt sin ejendom i 

Havredal til fiskehandlerne Aage Reenberg og A. Andersen for 3500 kr. 

 

VST 22, 27. januar 1916, s. 3: Rensdyrkød. Lørdag den 29. ds. fås på Viborg Torv rensdyrkød hos 

slagter Jørgensen fra Frederiks. 

 

VST 23, 28. januar 1916, s. 3: Lever og hjerter af ca. 100 rener er til salg lørdag formiddag. 

Ole Raunskou. 

 

VST 24, 29. januar 1916, s. 2: Laksefiskeriet i Karup Å. I sidste nummer af Ferskvandsfiskeritidende 

har formanden for fiskeriforeningen for Skive-Karup Å, Kroejer Rosgård, Hagebro, skrevet en 



artikel om fiskeriforholdene ved Skive-Karup Å. Rosgård anker i artiklen over, at 

ferskvandsfiskeriloven forbyder salg af de afstrøgne laks i fredningstiden, hvorved der påføres 

laksefiskerne ved Karup Å store tab. Endvidere oplyser Rosgård, at der gentagne gange af 

Fiskeriforeningen for Skive-Karup Å er sket henvendelse til ministeriet om at få tilladelse til at 

sælge de afstrøgne laks, men har hver gang fået det svar, at ministeriet savner hjemmel til at 

opgive den ansøgte dispensation. Artiklen slutter med at udtale håbet om, at det nævnte forhold 

med hensyn til salg af de afstrøgne laks må blive ændret, nu da fiskeriloven er til revision. 

 

VST 25, 31. januar 1916, s. 3: Offentlige møder. Hr. Knud Thorvald Kirkegård og fru, Kbhvn., holder 

foredrag og oplæsning og sang følgende steder: 

Havredal, mandag d. 14. februar 

Karup, tirsdag d. 15. februar 

Høgild, onsdag d. 16. februar 

Resen, torsdag d. 17. februar 

Møderne begynder kl. 7½. Entré 25 øre. 

Bestyrelsen for Viborg og Omegns Afholdskreds. 

 


