
VST 53, lørdag, 2. marts 1912, s. 2: ”Rener som husdyr i hedeegnene” er navnet på en pjece, som er udgivet 
af Johannes Bech, formand for Foreningen af rensdyravl på den jyske hede. Den lille bog indeholder bl.a. en 
række artikler af kendte mænd om rensdyrsagen i Jylland. Bogen er tillige forsynet med mange gode 
billeder visende renernes liv ved forsøgsstationen i Frederiks. Alle, der interesserer sig for forsøget med 
renernes indførelse på heden, vil læse denne lille bog med særlig opmærksomhed, idet forsøget jo må siges 
foreløbig at være lykkedes over forventning. Det har i alle tilfælde vist sig, at den tvivl der af mange 
næredes om, at renerne kunne trives og formere sig her i Danmark, til dels er gjort til skamme. Det er 
derefter ikke usandsynligt, at renerne kan blive til gavn for udnyttelsen af den såkaldte håbløse hede, d.v.s. 
den, der er så dårligt, at den ikke kan beplantes, og hvor kun laven kan gro. Af bogen fremgå det, at der på 
det samlede uopdyrkede hedeareal – efter en undersøgelse af hr. Bech - menes at kunne leve indtil 
100.000 rener. Selvom det nu kun blev en tiendedel, så ville dette dog betyde en indtægtskilde, der kan 
regnes med af befolkningen på disse egne, hvis alt vedblivende går så godt, som forsøget lader formode. 
Den nævnte pjece er vel nærmest at opfatte som et led i agitationen for rensdyrsagen, og som sådan vil 
den formentlig også kunne gøre sin nytte. Helt overbevist om sagens praktiske gennemførlighed er det 
store publikum jo ikke. 
 
VST 56, onsdag, 6. marts 1912, s. 3 Erstatning. Maskinsnedker Chr. Borris kom i juli i fjor til skade under 
arbejde for Stendalgård, savbrug, Kjellerup, idet han ved at frise?? fyldninger på en maskine pådrog sig en 
svær læsion af venstre hånd ved at få denne i maskinens kniv. Han har nu fået en erstatning af i alt 1440 kr., 
hvilket beløb er udredt af Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring, hos hvem den tilskadekomnes arbejdsgiver 
har tegnet forsikring for sine folk. 
 
VST 63, torsdag, 14. marts 1912, s. 3: Rensdyrene fangede: De bortløbne rener fra Frederiks blev i går 
eftermiddags set ved Stoholm. Der blev straks begyndt en jagt på dem, og det lykkedes for folkene fra 
Lundgård at fange dem begge to. 
 
Sammesteds: Skovauktion: Mandag den 25. marts, formiddag, kl. 11, sælges ved auktion i Alhedens 
plantage: Bjælker, spær, bånd, lægter, stager, brænde, topender og kvas, alt af nåletræ. Mødested: 
Havredalhus. Hunde må ikke medtages. 
Stendalgård den 13. marts 1912. E. H. Wøldike. 
 
VST 65, lørdag, 16. marts 1912, s. 2: Rener på ”Ludvigslyst”.  Til hotelejer Mehl, ”Ludvigslyst” ved 
Silkeborg, ankom i går to rener (simler) fra Frederiks. 
 
Sammesteds: Rensdyrene, der som tidligere meddelt, nu er fanget i Stoholm, var i onsdags i Rævind. En 
sigøjner gjorde forsøg på at fange dem, men det lykkedes ham ikke. 
 
VST 67, tirsdag, 19. marts 1912, s. 3: Rensdyravlen:  Journalist Bech i Frederiks har solgt to rener til 
gårdejer Chr. Oxenvad i Tømmerby ved Ribe for en pris af 200 kr. pr. stk. 
 
VST 68, onsdag, 20. marts 1912, s. 2: Rensdyravlen:  Johannes Bech er afrejst til Norge med Filefjæld som 
mål, hvor han vil gøre nyt indkøb af rensdyr til kolonien ”Frederiks”. 
 
VST 71, lørdag, 23. marts 1912, s. 2: Brand i Havredal.  Mand nær indebrændt.  I middags lidt over kl. 1 
opstod der ild i boelsmand Peter Henrik Børresens [red. Henrik Würtz] sted i Havredal. Ilden greb om sig 
med voldsomhed og i løbet af en time var alle tre længer nedbrændte. Branden fik en særlig uhyggelig 
karakter derved, at ejeren nær var indebrændt. I stærk medtaget tilstand blev han trukket ud af det 
brændende hus. Han blev i eftermiddag indlagt på Viborg Sygehus. 
 



VST 72, mandag, 25. marts 1912, s. 3: Levende brændt: Om den frygtelige begivenhed, der i lørdags 
hændte i Havredal meddeles yderligere. Man havde i nogen tid haft mistanke om, at der var kassemangel i 
Foderstofforeningen, og i lørdags skulle der finde en kritisk revision sted, hvorefter sagen skulle overgives 
til retten. Dette var mere end den lokale formand og kasserer Henrik Würtz (ikke Børresen) kunne stå for. 
Om formiddagen gik han derfor ud og hængte sig. Han blev imidlertid skåret ned i tide, men forsvandt så ud 
i laden hvor han lagde sig i noget halm, som han stak ild på. Også her blev han trukket frem i live, men var 
frygtelig så forbrændt, at lægen erklærer, at han kun kan leve en snes timer. Laden nedbrændte delvis. 
Würtz havde foreningens papirer med sig i laden, og de er gået op i luer. Kassemangelens størrelse menes 
at være 5-6.000 kr. Den stakkels forbrændte mand er nu død. 
 

 


