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____________________________________________________________
BIRGIT AARESTRUP

”Mit Dollerup”

ISBN NR 87-990476-0-8. Forlaget Ravnsbjerg, v/ Dollerup Lokalhistoriske Forening. 248 sider, ill., 1 oplag 500 eks, 2004, 2. oplag 200
eks, 2006. Udsalgspris: 198 kr.
En bred introduktion til Dollerups historie begyndende med de tidligste tider og ført helt op til nutiden.
_____

BIRGIT AARESTRUP

”Dollerup Mølle I - 1587 – 1907. Fra korn til tekstil.”

ISBN NR 87-990476-3-2. Forlaget Ravnsbjerg v/ Dollerup Lokalhistoriske Forening. 200 sider, ill., 1. oplag 500 eks, 2006. Udsalgspris:
198 kr inkl. moms.
Første bind af to om Dollerup Mølle’s lange historie. Heri beskrives blandt andet den personkreds, som kommer til at lægge
grunden til Møllen’s udvikling frem til en moderne tekstilvirksomhed.
_____

BIRGIT AARESTRUP

”Dollerup Mølle II – 1907–2008. Storhed og Fald.”

ISBN NR 87-990476-4-0. Forlaget Ravnsbjerg v/ Dollerup Lokalhistoriske Forening. 309 sider, ill, 1. oplag 500 eks, 2008. Udsalgspris:
198 kr inkl. moms.
I denne bog fortsætter Birgit Aarestrup den lange fortælling om Dollerup Mølle. Fra dens storhedstid i den første halvdel af
århundredet til de svære tider i efterkrigstiden. Staten overtager Møllen og en ny fase begynder med en lang række forskellige
projekter. Ingen af dem bliver dog til noget. Staten sælger og planerne om et børnecenter har netop nu i 2008 lidt skibbrud. Og en
initiativrig lokal person har købt Dollerup mølle og arbejder med en hel stribe af planer.
_____

BIRGIT AARESTRUP

”Den første gård i Røverdal – 117 fæstere og ejere gennem 250 år”

ISBN NR 87-990476-1-6. Forlaget Ravnsbjerg, v/ Dollerup Lokalhistoriske Forening. 174 sider, ill., 1. oplag 250 eks, 2005, 2. oplag
150 eks., 2011. Udsalgspris: 198 kr inkl. moms.
En detaljeret beskrivelse af alle de huse og gårde, som har haft deres udspring i gård nummer 1 i Dollerup tilbage fra midten af
1700 – tallet, hvor alle gårdene i Dollerup var i fæste under Hald Hovedgaard.

_____
BIRGIT AARESTRUP

”GÅRD NR 2 I RØVERDAL – MED SKOLE OG HEDELOD”.

ISBN nr 87-990476-5-9. Forlaget Ravnsbjerg, v/ Dollerup lokalhistoriske Forening. 224 sider, ill., 1.oplag 300 eks, 2009. Udsalgspris:
198 kr.
I gennemgangen af Dollerups historie foreligger nu en bred beskrivelse af gård nummer 2 i Røverdal = Røverdal 9. Denne gårds
jorder strækker sig øst om kirken i Dollerup og op over Stanghedevej og indbefatter både den nye og den gamle skole. Dertil
kommer gårdens gamle hedelod, som er de arealer, der strækker sig fra enden af Røverdal–vejen op til Stanghedevej. I bogen er
der et afsnit af Erling Greve Kristensen om skolehistorien i området helt tilbage til 1581.
_____

BIRGIT AARESTRUP:

”GÅRD NR 3 I RØVERDAL– fra Karuphøj over Lothøjgaard til Stathaw.”

ISBN nr 87-990476-6-7. Forlaget Ravnsbjerg v/ Dollerup lokalhistoriske Forening. 232 sider, ill., 1. oplag 400 eks, 2011.
Udsalgspris: 198 kr.
Gård nr 3 er i dag Røverdal nr 7 og denne nye bog af Birgit Aarestrup beskriver den del af Dollerup, som lå omkring ejendommen
ved kirken, det store areal ved Lothøjgaard over mod Karuphøj og ejendommene i arealet, der fra gammel tid har heddet Stathaw.
Med i bogen er også fortællingen om hedegården Nørregaard’s etablering fra 1884 frem til nutiden – (Stanghedevej 25). Dertil
kommer et afsnit om Den svenske indvandring til sognet i 1800-tallet. En begivenhed, som satte sit store præg på egnen, idet de
spillede en stor rolle for Dollerup by og mange af dem arbejdede på Hald Hovedgaard.

_____
Birgit Aarestrup:

”Gård nr 4 i Røverdal - fra Guldhøj til Karuphøj.”

ISBN nr 87-990476-7-5. Forlaget Ravnsbjerg v/ Dollerup lokalhistoriske Forening. 264 sider, ill., 1 oplag 250 eks, 2013.
UDSALGSPRIS: 198 KR.
Endnu en bog er på markedet i Birgit Aarestrup’s serie MIT DOLLERUP. Denne gang rummer beskrivelsen gården ”Guldhøjgaard”,
Røverdal 4. Den strækker sig fra den gamle landbygade Røverdal, hvor alle Dollerup’s 6 gårde lå og helt ud til punktet Karuphøj
mellem Skelhøje og Herningvej. Den fjerneste del af jorden mod vest var i 1700-tallet uopdyrket hede, mens jorden nær landsbyen
var i mere vekslende omdrift. En omfattende beskrivelse af vilkårene om folk på landet i den lange periode fra ca 1750 op til vore
dage.
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_____

Birgit Aarestrup:

”Gård nr 5 i Røverdal - fra Gammel Dollerup til Kjeldbjerggaard.”

ISBN nr 87-990476-8-3. Forlaget Ravnsbjerg v/ Dollerup lokalhistoriske Forening. 187 sider, ill., 1 oplag 200 eks, 2015. Udsalgspris:
198 KR.
Denne 8. bog i Birgit Aarestups bogserie under fællestitlen ”Mit Dollerup” beskæftiger sig med gården beliggende Røverdal nr. 6.
Af Røverdal gårdene er det nummer 5 i rækken og den har sine jorder omkring gården og langs med Dollerupvej over for kirken og
så helt op til købmanden i Skelhøje.
”Kjeldbjerggaard” i Skelhøje er den første udstykning fra Gård nr. 5, Røverdal nr. 6 i begyndelsen af 1800-tallet, idet den oprindelige
gård deltes i to, så en søn blev boende i fødehjemmet og faderen sammen med en anden søn flyttede op og byggede
”Kjeldbjerggaard”. Røverdal nr. 6 blev indrettet som Dollerup Skole, idet den tilbageblevne søn, Peder Andersen, var blevet
uddannet på Fallesgaarde Præstegaards seminarium i perioden 1815 – 1818 og drev skole her, frem til 1850`erne. Også
ejendomme på Dollerupvej og på Karuphøjvej er beskrevet i bogen. Selve landsbyen Skelhøje er ikke beskrevet, da en bog om
Skelhøje udkommer på forlaget Ravnsbjerg i december 2016.
_____

Birgit Aarestrup:

”Gård nr 6 – bind I.” - forventes udgivet nov./dec. 2022

ISBN nr 978-87-970800-0-9. Forlaget Ravnsbjerg v/ Dollerup lokalhistoriske Forening. ??? sider, ill., 1 oplag 200 eks, 2022.
Udsalgspris: 198 KR.
Gård nr. 6 er den sidste af de seks gårde, som Birgit Aarestrup har haft under kærlig behandling.
Gård nr. 6 tager udgangspunkt i hovedparcel nr. 6 på Kobak’, som har adressen Røverdal 10. Røverdal er i dag en asfaltvej, som
ender i en vifte af fire grusveje, hvor gården er opført på den sydligste. Til gård nr. 6 hørte et meget stort areal, som strakte sig i tre
tunger mod nord, syd og øst i Dollerup.
Hovedparcel nr. 6 blev i 1831 delt i 6a og 6b. Gården på 6b, Ravnsbjergvej 27, er Ørnstrupgaard, som ligger ved den swot vej. “Den
swot Vej” er grusvejen, der løber på skrænten langs Skeldalen, og som forbinder Dollerup og Skelhøje.
I 1852, blev parcellen 6b delt i to og blev til matrikel 6b og 6c. På matrikel 6c opførtes Lerbjerggaard, i dag med adressen Korsvejen
11, som ligger i den nordligste ende af den blinde grusvej, der mod syd munder ud i det store kryds, som tidligere blev kaldt
“Korsvejen” i Dollerup.
Gårdene 6a (der siden bliver til 6p), 6b og 6c er de tre store gårde i Dollerup. Karakteristisk for dem alle er, at de er bygget på
bakketoppe med udsigt over det skønne landskab - og at de er placeret i hver sin tunge af hovedparcel nr. 6.

_____
?? :

”Gård nr 6 – bind II.” - forventes udgivet 2023

ISBN nr ?. Forlaget Ravnsbjerg v/ Dollerup lokalhistoriske Forening. ??? sider, ill., 1 oplag 200 eks, 2023. Udsalgspris: 198 KR.
Gård nr. 6 viste sig så omfattende, at det var nødvendigt, at dele beretningen om denne i to bind.
Bind II behandler udstykningerne fra matrikel 6b (Ørnstrupgaard) som bliver til størstedelen af det ”nye” Dollerup vi i dag kender og
omfatter Dollerupvej, hvad angår Møllebakken samt lidt mere, det meste af Ravnsbjergvej, samt Thestrupvej 4.
For at komplettere Dollerup by, medtages i dette bind ligeledes udstykninger i Dollerup, fra Hald Hovedgaard og fra Dollerup Mølle,
som omfatter østsiden af Korsvejen, øst- nordøst siden af Møllebakken (Dollerupvej) samt lidt mere og endelig Ravnsbjergvej fra
krydset til Ravnsbjerg.
Desuden er det valgt, at medtage Neder Thestrup, da oprindelsen heraf for en stor del skyldes eller har tråde til Dollerup Mølle.
Det omfatter Neder Thestrupgaard og de udstykninger herfra, der ligger nord for denne.
I alt 60 – 65 ejendomme.

_____
Jørgen Østergaard:

”Skelhøje – en skelsættende by”

ISBN nr 87-990476-9-1. Forlaget Ravnsbjerg v/ Dollerup lokalhistoriske Forening. 273 sider, ill., 1 oplag 500 eks, 2016. Udsalgspris:
250 KR.
”Skelhøje – en skelsættende by” er et produkt af et stort arbejde, udført af en gruppe folk fra Skelhøje, som gennem en årrække
har samlet materiale om byens historie fra 1906 til nu. Skelhøjeætlingen Jørgen Østergaard har sammenskrevet bogen til et hele
og mange med tilknytning til byen har gennem materialer og billeder og gennem forudbestilling af bogen, været med til at det har
været muligt, at få bogen på gaden.

____
RUNE FELDT- RASMUSSEN ”Dollerup 8800 Viborg”
ISBN NR 87-990476-2-4. Forlaget Ravnsbjerg v/ Dollerup Lokalhistoriske Forening. 52 sider, ill., 2. udgave, 1. oplag 500
eks, 2006. Udsalgspris: 50 kr inkl. moms.
En fin gavebog, som fotografen har lavet i billeder og tekst om Dollerup.
_____

Bøgerne kan købes direkte hos Forlaget (se ovenstående adresse) eller evt. hos boghandlere.
Bliv medlem af Dollerup Lokalhistoriske Forening. Betal kr. 150 (2022) på ovenstående bankkonto.

ERIK HARBO:
”Bekendelser”.

”FRØKENEN FRA HALD”. – St. St. Blicher: ”Eneste Barn” & Charlotte Amalie Schinkel:

ISBN NR 978-87-02-532-8-3-3. Udgivet af Blicher-Selskabet & Gyldendal, 248 sider, 1. oplag, 2008. Udsalgspris: 179 kr inkl moms.
Historien bag ”Frøkenen fra Hald” er beretningen om Steen Steensen Blichers barndomsveninde Charlotte Amalie Schinkel, der
trodsede sin faders vilje og giftede sig med sin elskede Martinus Braëm. Nu trykkes for første gang Charlottes BEKENDELSER,
samtidig med genoptrykningen af Blichers novelle om hendes liv ”Eneste Barn”. Bogen har også et stort afsnit om Viborg i 1700tallets sidste halvdel.

_____

JAN NIELSEN: ”A/S FILMFABRIKEN DANMARK. SRH/Filmfabriken Danmarks historie og
produktion”. (Kan købes på Forlaget Ravnsbjerg).
ISBN 87–7917-038–2. Forlaget Multivers. 992 sider, ill, 1. oplag, 2003. Udsalgspris: 100 kr inkl moms. Stort værk om det selskab,
som i 1914 begyndte at optage stumfilm i Dollerup Bakker. Fra 1914 og til 1923 blev der optaget omkring 25 film i disse egne.
Avisernes beskrivelse fra samtiden er med. Indlagt i bogen lokale artikler om emnet
_____

Bøgerne kan købes direkte hos Forlaget (se ovenstående adresse) eller evt. hos boghandlere.
Bliv medlem af Dollerup Lokalhistoriske Forening. Betal kr. 150 (2022) på ovenstående bankkonto.

