
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. 

 

Oktober 1919 

 

VST 234, 9. oktober 1919 s. 2: [Om tilfangetagelsen af en undvegen fange fra Horsens Tugthus]. 

Det har været meddelt politiet, at en mand, som man antog for at være den undvegne fange, 

havde boet på Afholdshjemmet i Skelhøje den nat, da indbruddet i Skringstrup fandt sted, og 

politiet har som følge deraf ikke været særlig tilbøjelig til at tro, at Alfred Jacobsen havde dette 

indbrud på sin samvittighed. Værtsfolkene på afholdshjemmet i Skelhøje er nemlig senere, efter at 

de har læst om, hvorledes den flygtede morder så ud, kommet til den opfattelse, at deres 

logerende fra den nat ikke har været Alfred Jacobsen. Den mand, der boede hos dem, var gået til 

ro på sit værelse ved midnatstid; men da der var bal på Afholdshjemmet om natten, hvilket bl.a. 

bivånedes af en del russere fra lazaretlejren, var der ikke megen ro i huset, og gæsten sås da også 

ved sit kammersvindue ved to-tiden som interesseret tilskuer til en sang- og danseoptræden, som 

de nævnte russere gav til bedste. Ved sekstiden den følgende morgen var gæsten atter tilstede i 

Afholdshjemmets restaurationslokaler. 

 

VST 235, 10. oktober 1919 s. 2: Tugthusfangen. Han opdigter et mord ved Frederiks. Den 

pågrebne tugthusfange volder selv efter sin pågribelse politiet megen ulejlighed. Hensigten er 

åbenbart så meget som muligt at udskyde det tidspunkt, da han atter skal tilbage til Tugthuset, 

muligvis også håbet om atter at kunne iværksætte et flugtforsøg, og han har i det øjemed fortalt 

politiet intet mindre end at han i den korte tid, han har været på fri fod, har begået – et mord ved 

Frederiks. Herom meldes fra Horsens: Alfred Jacobsen ”tilstod” ved forhøret i Horsens i går, at han 

natten til tirsdag havde myrdet en kreaturtrækker, med hvem han fulgtes, i nærheden af 

Frederiks. Han stjal kreaturtrækkerens tegnebog med 1100 kr. og gravede liget ned med en skovl, 

der var stjålet i præstegården. Han førtes efter tilståelsen til påvisning i den plantage, hvor liget 

skulle være nedgravet, men der fandtes ikke noget. Politiet i Horsens mener, at tilståelsen er 

fremkommet for at få ny lejlighed til flugt. Han førtes i går eftermiddag direkte fra Horsens til 

Frederiks i lukket bil, og politiet havde taget alle mulige sikkerhedsforanstaltninger over for et 

muligt flugtforsøg. Da man ankom til Frederiks, var han imidlertid ikke nær så meddelsom, som 

han havde været i Horsens, og undersøgelsen førte ingenting til. Han havde bl.a sagt, at han havde 

gravet pengene ned på et bestemt sted i præstens skov; men der fandtes intet. Ved 6-tiden tog 

politiet med forbryderen tilbage til Horsens. Politiet fra Viborg er i dag ude for omhyggeligt et 



undersøge terrænet; men man føler sig på forhånd overbevist om, at det hele er en røverhistorie. 

Der er heller ikke forsvundet noget hverken i Frederiks eller andre steder.  

 

VST 236, 11. oktober 1919 s. 2: [Politiets undersøgelser gav som ventet ingen resultater] 

 


