
For 100 år siden… 
 
Her kan man læse div. lokale notitser og artikler fra Viborg Stiftstidende og Viborg Stifts Fol-
keblad,afskrevet af forfatteren Chr. Jacobsen i forbindelse med forarbejdet til ”Alheden” 
fra1990. 
 

September 1913 
 
VST 207, 5. september 1913, s. 3: Skovauktion. Torsdag den 18. september d. a., formiddag kl. 11, sælges 
ved auktion i Alhedens plantager: Bjælker, spær, bånd, lægter, stager, snitgavn, brænde- og klodstræ, alt af 
nåletræ. Mødested: Stendalgård. Hunde må ikke medtages. 
Stendalgård, den 3. september 1913. E. H. Wøldike. 
 
VST 213, 12. september 1913, s. 2: Rytteri på heden.  På heden mellem Sdr. Resen, Karup, Feldborg, Vrid-
sted og Hagebro skal der i dagene 23-26. ds. Afholdes en stor rytterøvelse, hvori deltager 3. og 5. dragonre-
giment. Man venter i alt 600 ryttere. I anledning af øvelserne har oberstløjtnant Nyholm og en officer af 
generalstaben i torsdags beset terrænet. 
 
Sammesteds: Renerne på heden.  Kommissionsråd H. Dall i Hamborg har hidtil købt 1800 Tdr. land af hede-
fladen mellem Sejbæk, Kongenshus og Resenfelde og Resen. Arealet skal indrettes til rensdyrkoloni og vil i 
løbet af efteråret blive indhegnet med jernpæle, da træpælene har vist sig ikke at være stærke nok. Hidtil 
er indhegnet ca. 400 Tdr. lan, hvor der for tiden befinder sig ca. 80 rensdyr. Der er købt 12.000 pæle a 1 kr. 
25 øre. Langs hegnet plantes et læbælte, mens der inde på heden plantes lunde, hvor dyrene kan opholde 
sig i solheden. Ved kolonien er i sommer opført en villa til 23.000 kr. Den skal afgive bolig for koloniens 
leder, Hr. Johs. Bech i Frederiks. Dall har besluttet at anvende indtil ½ mill. Kr. på foretagendet, og formålet 
er at vise, at man med fordel kan drive rationel renavl på heden. I vinterens løb vil der blive købt en del 
rensdyr i Lapmarken. 
 
VST 216, 16. september 1913, s. 3: Hr. Journalist Chr. Mikkelsen, København, der i de sidste 45 år har be-
rejst såvel Amerika som alle europæiske lande, holder foredrag over emnet: ”Amerikanske og europæiske 
faldgruber”. 

• Skelhøje, mandag den 22. september kl. 7½ 
• Havredal, torsdag den 25. september kl. 7½ 
• Karup, fredag den 26. september kl. 7½ 
• Høgild, lørdag den 27. september kl. 7½ 
• Resen, søndag den 28. september kl. 7½ 

Viborg og Omegns Afholdskreds 
 

VST 224, 25. september 1913, s. 2. Rytteriøvelserne på heden. 3. og 5. Dragonregiment holdt i 
mandags en stor øvelse på Resen Hede og indover Haderup marker. Der blev afholdt 5 forskellige 
øvelser, den sidste fandt sted på gårdejer P. Klavsens mark. Der var mange tilskuere til stede, og 



øvelserne var meget interessante at overvære. Da øvelserne var afsluttede holdtes der kritik af 
general Krabbe. 

 


