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 1918
VST 207, 4. september 1918, s. 2: (Amtsrådsmøde) Andragende fra Jens Mortensen af Skelhøje
om bevilling til at drive beværtning i ejendommen matr.nr. 5n af Dollerup. Bevilgedes.

VST 209, 6. september 1918, s. 3: Rensdyrkolonien udstykkes. Kommissionsråd Hans Dall,
Hamborg, der ejer rensdyrkolonien ”Kongenshus” ved Frederiks har i disse dage været ude for at
bese kolonien. Så godt som alle rensdyrene er nu enten døde eller solgte. Det store hedeareal,
hvoraf kolonien består, vil derfor nu blive udstykket. Hans Dall har allerede til direktør J.C. Nielsen,
Karup, bortsolgt 500 tdr. land hede af den sydlige del af parken, og kommissionsråden har
ligeledes til den samme mand solgt omkring ved 500 tdr. land af Barslundgårds hede i Grove.
Hermed regnes altså den meget omtalte rensdyrparks skæbne at være beseglet. I sin tid var den et
meget søgt udflugtssted, ikke alene for Jylland, men for hele landet. Men i de sidste år har der
været stilhed omkring koloniens navn, og få eller ingen turister har fundet vej derned, og
rensdyreventyret på den jyske hede synes at være til ende.

VST 216, 14. september 1918, s. 3: Skovejere i Viborg amt, der ikke inden 1. november d.a. fra
undertegnede har modtaget meddelelser om vinterpligthugsten, bedes da henvende sig til mig.
Ingen skovejer må foretage nogen som helst hugst forinden herfra modtaget tilladelse.
E.H. Wøldike, statsskovrider, Stendalgård, pr. Kjellerup.

VST 223, 23. september 1918, s. 3: Skovauktion. Mandag den 30. september d.a. formiddag kl. 11
sælges ved auktion i Alhedens plantager: bjælker, spær, bånd, lægter, stager, snitgavn, klodstræ
og stød, alt af nåletræ. Effekterne ligger til eftersyn 3 dage før auktionen og sælges ved
mødestedet: Stendalgård. Hunde må ikke medtages.
Stendalgård, d. 19. september 1918. E.H. Wøldike

