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.

September 1914

VST 202, 1. september 1914, s, 1: [Amtsrådsmøde] Andragende fra distriktsjordemoder Ane
Margrethe Kristensen af Høgild om, at den hende overladte ejendom må blive bortsolgt, samt om
fremtidigt at få bopæl i nærheden af Frederiks station. Udsattes.

Sammesteds, s. 3 Lappefamilien der havde opsyn med rensdyrene ved ”Kongenhus”, har forladt
landet og er rejst til Norge i anledning af krigen. Familien, mand og hustru havde forespurgt
kommissionsråd Daell, Hamborg, om han kunne garantere dem, at der intet ondt vederfares dem
gennem eventuelle krigsbegivenheder, og da kommissionsråden naturligvis ikke var i stand hertil,
rejste familien.

VST 208, 7. september 1914, s, 3: Den tamme ren skal betragte og behandles som husdyr. Efter
hvad vi erfarer, har Landbrugsministeriet under 5 d.s. udstedt en erklæring om, at den tamme ren
vil være at betragte som ethvert andet husdyr, der falder ind under de i lov af 25. marts 1872
givne regler om mark- og vejfred. Der kan altså ikke ustraffet foranstaltes jagt på renen, hvis en
sådan skulle forvilde sig udenfor de hjemlige enemærker.

VST 208, 7. september 1914, s, 3: Død af overanstrengelse. En forbikørende fandt i lørdags
tørvefabrikant Peter Petersen af Agerskov Hede liggende døende ved vejen, der fører gennem
Trolddalen, ½ mils vej vest for Karup. Den fundne blev kørt til det nærliggende Kølvrå og lægen fra
Hvam blev hentet. Der var dog intet at gøre, døden indtrådte, inden der kunne bringes hjælp. Den
afdøde havde kørt et læs tørn til Ilskov. Hans heste blev sky og satte af sted i strakt karriere over
heden ad Karup til. Petersen løb efter for at nå hestene, hvad dog ikke lykkedes for ham. Derimod
blev han så overanstrengt af den forcerede lange løbetur, at han styrtede, da han nåede ned i
Trolddal, hvor han altså blev fundet. Et hjerteslag og døden blev følgen. Hestene blev indfanget,
uden at der i øvrigt ved deres løb var sket nogen skade.
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VST 226, 26. september 1914, s, 4: [Rensdyrerne agerer i en film kaldet Zigeuneren Raphael]

VST 227, 28. september 1914, s, 3: Bekendtgørelse fra Postvæsenet. Det bekendtgøres herved, at
Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet har bestemt, at der fra 1. oktober d.a.
overføres et mindre distrikt fra Sparkjær postekspedition til Karup jernbanebrevsamlingssted,
således at landpostkørselen Karup-Fårbæk forlænges til Resen, derfra udgå daglig på hverdage kl.
11:35 form. to landpostbude, nemlig Resen-Kolkur og Resen-Resenfelde, som står i forbindelse
med det kørende landpostbud kl. 4:15 eftmd. til Karup.
Viborg postkontor, den 27. september 1914. Reinath
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