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.

April 1913
VST 82, 10. april 1913, S. 3: Rensdyravlen. Rensdyropdrætter Johs. Bech skriver i Vendsyssel Tidende, at der i dette forår foreligger flere bestillinger på rensdyr, end forsøgsstationen kan efterkomme. 3 dyr ankom i tirsdags fra Norge til Frederiks, og andre 30 følger efter i næste uge; men
desuden er over 100 bestilt. Hr. Bech hævder, at der magelig kan leve 100.000 rener på de jyske
heder, og mens at dette ville give landet en indtægts på 4-5 mill. Kr. om året.
VST 87, 16. april 1913, s. 2: Jensen, Høgild Mølle har iflg. Skive Folkeblad solgt 50 Tdr. land hede og 50 Tdr.
land mose til Chr. Viberg og Chr. Frandsen for 4.500 kr. Det er meningen, at mosen skal bringes i kultur.
Overtagelsen er sket.
VST 88, 17. april 1913, s. 2: Over 250 rensdyr i Danmark. Fra Frederiks meddeles det os, at der nu er 61
rensdyr samlede ved forsøgsstationen derude, således at folden har måttet udvides til det dobbelte. Når
kælvningstiden om kort tid er fobi, vil antallet være 120, således at der i alt vil være over 250 rensdyr i
Danmark. Til efteråret gør man regning på yderligere at få 100 dyr hertil, idet der er indløbet bestillinger på
så mange til. I betragtning af, at det kun er ganske få år siden, de første 5 dyr kom til Danmar er det et
særdeles resultat.
VST 89, 19. april 1913, s. 2: Restauratør M. Andersen, Viborg, har bortbyttet sin gård i Torp med en And.
Kronborg tilhørede ejendom i Kølvrå. A. Kronborg medtager sin besætning og gives 6000 kr. i byttte.
VST 93, 24. april 1913, s. 2: Rensdyravlen. Kongenshus Hede solgt til rensdyravl. Frk. Dalsgård, Randers,
har solgt ”Kongenshus Hede” ved Frederiks, 865 Tdr. land, til kommissionsråd Dahl, Hamborg, og rensdyropdrætter, journalist Johs. Bech, Frederiks for 18.000 kr. Det købte hedeareal vil blive indhegnet og brugt til
rensdyravl i stor udstrækning.
VST 96, 28. april 1913, s. 2: Renerne til Fur. I maj måned ankommer iflg. Mørsø Avis de indkøbte rener til
Fur. Der er ialt 13 dyr, som er indkøbt hos journalist Johs. Bech, Frederiks, til en pris af 80 kr. pr. stk. af 3
forskellige selskaber på øen.
VST 98, 30. april 1913, s. 2: Ildebrand. Da boelsmand Julius Christensen af Tohuse i Frederiks Sogn i søndags aftes mellem kl. 7 og 8 sad i dagligstuen, bemærkede Christensens lille datter Margrethe, at et hus,
der lå ca. 80 alen syd for gårdens bygninger, brændte. Der var blevet bagt i huset i lørdags, og efter at ilden
var raget ud af ovnen havde brandlidte hældt noget vand på gløderne, der opsamledes i en beholder under
ovndøren; men da det er oplyst, at ilden må stamme fra disse gløder, har brandlidte, da han ikke har iagtta-

get tilbørlig forsigtighed, ved det i går på stedet afholdte brandforhør, i mindelighed vedtaget, at erlægge
en mindre bøde til politikassen. Huset, der var forsikret i Landbobygningernes Almindelige Brandforsikring,
og som var indrettet til bagehus, nedbrændte totalt.

