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VST 288, lørdag, 9. december 1911, s. 2: Lystfiskeriet i Karup Å.  I de senere år er Ski-
ve-Karup Å bleven berømt for sit gode lystfiskeri. Det lader imidlertid til, skriver Skive folke-
blad, at lodsejerne nu vil sætte en stopper derfor. Ved generalforsamlingen, der i dag afholdes 
i Hagebro Kro, skal der behandles et forslag om at forbyde lystfiskeriet. Går forslaget igennem, 
vil egnene omkring Hagebro Kro og Vridsted ikke længere blive samlingssted for fremmede 
lystfiskere om sommeren. De må så søge hen til andre egne. 
  
VST 300, lørdag, 23. december 1911, s. 2: Ulykkesforsikring. Efter Arbejdsforsikringsrå-
dets afgørelse er der tillagt husmand Laurits Jensen, Havredal pr. Frederiks en erstatning af 
360 kr. i anledning af, et ham den 15. august 1910 overgået ulykkestilfælde. Erstatningen ud-
redes af Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring tilligemed 328 kr. 80 øre i dagpenge. 
  
VST 301, onsdag, 27. december 1911, s. 2: [Artikel om Karup kirke - intet nyt] 
  
VST 302, torsdag, 28. december 1911, s. 2: Renerne på heden.  En dansk i udlandet 
skænker 600 kr. Formanden for den jyske rensdyravlerforening, journalist Johs. Bech, har fra 
en dansk, der er bosat i udlandet, og som ønsker at holde sit navn skjult, modtaget en penge-
gave på 600 kr. til den videre udvikling af planerne om at akklimatisere rensdyr til heden. For-
søgene dermed skal for øvrigt gennemgående have givet særdeles gode resultater. De kalve, 
den nuværende renbestand lagde til i sommer, tegner ualmindelig godt og synes at skulle blive 
større og kraftigere end kalvene fra Lapmarken. De har tålt den ualmindelig varme sommer 
særdeles godt, bedre næsten end kvæg og får. Foreningen har nu i alt opnået tilskud på ca. 
2700 kr.; men udgifterne ved at indhegne hede, bygge folde til dyrene og skure til opbevaring 
af rensdyrmosset o.s.v. har også kostet betydelige summer. 
 
 


