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 1914

VST 78, 2. april 1914, s, 2: En motorplov på heden. På de store hedearealer ved Karup har man
iflg. Jyllandsposten i disse dage begyndt pløjningen med en 25 HK motorplov, der kan behandle 1
tdr. land om dagen. Man mener, at motorplove vil blive taget i brug i stor udstrækning.

VST 79, 3. pril 1914, s, 3: Skelhøje ungdomsforening afholder bal på Skelhøjes afholdshjem lørdag
den 4. april aften kl. 7. Bestyrelsen.

VST 83, 8. april 1914, s, 3: Skovauktion. Mandag den 27. april d.a. formiddag kl. 11 sælges ved
auktion i Alhedens plantager: bjælker, spær, bånd, lægter, stager, brænde og kvas, alt af nåletræ.
Mødestedet: Stendalgård. Hunde må ikke medtages.
Stendalgård d. 3. april 1914. E. H. Wøldike.

VST 89, 18. april 1914, s, 2: Besøg ved Kongenshuse renpark. Der åbnes den 1. maj. 700 rensdyr
med lappevogtere. Viborg Stfits Tidende bedes godhedsfuldt optage følgende: Mange rejsende
har i Påsken og fremdeles i disse dage forgæves taget langvejs fra til Hans Daells renpark,
Kongenshus; det ville derfor være på sin plads, hvis alle landets blade for deres abonnenters skyld
optog disse linier med underretning om, at parken først er færdig til at åbne officielt ved
kælvningstidens begyndelse, nemlig til første maj.
Mange vogne og automobiler fra Aarhus, Randers, Silkeborg o.s.v. o.s.v. vil da ikke fremdeles
behøve at køre forgæves, og vi kan jo dog umuligt avertere i alle blade; fra første maj vil vore
avertissementer i danske blade være at finde i Viborg-bladene samt i Jyllandsposten og Politiken.
Der er forståeligt, at ikke hundreder, men tusinder af mennesker hver sommer vil besøge
renparken, thi denne vældige renhjord (med kalvene over 700) vogtet af lapper i nationaldragt
med deres telte og hunde o.s.v. o.s.v. er et såre ejendommeligt syn her midt på den jyske hede;
intet menneske ville for blot fire år siden tænkt sig dette muligt; tusinder af rige turister fra hele
Europa drager jo dog årligt til Nordlandene væsentligst for at se en renhjord; den jyske hede vil
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kunne fange mange af disse turister; vi har allerede fået anmeldt eventuelle besøg både fra
Tyskland, England, Holland og Østrig.
Viborg må vide at drage sig denne ejendommelige attraktion for dens omegn tilstrækkeligt til
nytte (befordring, hoteller, o.s.v. o.s.v.) Udsigtstårnene her er de eneste på Alheden, man kan
herfra se milevidt under gunstige vejrforhold. Om en uge begynder kælvningen, vi venter da i
løbet af 14 dage over trehundrede kalve; når kælvningstiden er forbi vil der være cirka tusinde
rener i Danmark. Fra alle sider høres rosende udtalelser over Danmark nye husdyr.
Kongenshus, den 17. april 1914. Johannes Beck, direktør.
VST 91, 21. april 1914, s, 3: Karup missionshus. Møde fredag aften kl. 8. Pastor Boeskov, Grove,
taler.

VST 94, 24. april 1914, s, 2: Renernes vogtere. I går er der til renparken ved Kongenshus
ankommen en lappefamilie fra Norrland, som efter lappisk mønster ved hjælp af finnehunde skal
vogte renhjorden. Familien består af mand og kone, som er iført deres spraglede nationaldragt.
Den første renkalv fødtes iflg. Jyllandsposten i går; man venter i alt 400 i år.

VST 97, 28. april 1914, s, 3: Ulovlig færdsel. En husmand i Grønhøj færdedes så ofte over naboens
jord, at denne så sig nødsaget til at henvende sig til politimesteren. Husmanden vedtog derefter at
betale en erstatning af 1 kr. og en bøde af 1 kr. til kommunens hjælpekasse, hvorhos han lovede
for fremtiden at blive på egen jord.
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