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Oral-1um
En al dem, der

landt

stedet

og skabte

»Vranum

Bakkehus.-

ogsa

som det star i dag -, var Oial Nedergard. Med forkrerlighed virkede
han for lejren, ikke blot i sin lange kredsf0rertid men ogsa nu. hvor
han er lejrens inspekt0r.

Egnen

omkring

Hald

hltrrekningskraft

pa

gange har vrebnerne
peldalen,
den

so har altid haft en stor

Viborg

dal, som strrekker

hrervej ned til Hald

der husker,

hvordan

Talrige

var jaget vrek Era huset, fik en

i vinteren

1936 foretrrede for den bistre

so. Vi er mange,

vi fra disse Iejre drag pa op-

dagelse i den storslaede

natur. Som oftest gik turen
str1ltrekt bindingsvrerkshtls

Et gammel

i de Iyng. og fyrretrresbevoksede

bakker var malet.

Herf ra havde man den skonneste
med Indemen

vinterdag

sig Era

mod

nord.

rere, som tidligere

rejst deres hvide teItby i Ka·

den historiske

gamle

FDFerne.

udsigt

over soen

Iige for, lrengere borte ruinerne

J0fgen Friis' Hald og bagved det nuvrerende
med de store marker

~f

Halt!

op mod egeskoven.

Men vi fik aid rig lejlighed
ret lrenge. En gammel,

til at nyde udsigten

bister mand med en hund

ved siden viste sig hver gang, og han lagde absolut
ikke skjul pa, at vi var meget uvelkomne.
og grunden

og han on-

eneboer

skede ingen grester. Vi matte hver gang med sorg

spektor

forlade

var hans private

det smukke

ejendom

Huset

sted. Ingen

af os anede den·

gang, at vi senere sku lie overtage

hele herligheden.

Men det skete altsa.
I trediverne
FDF-kredse.

bredte hyttebevregelsen
Sommerens

ogsa den ovrige

teltlejre

arstid skulle

sig
var

drages

j

landets

ikke nok,

med i lej rli-

vets eventyr.
Blandt
voksede

demde,
Holst,

takket

vrere

Og denne gang var husmand

hed, mere venlig.

blive

det

gammel,

klare sig alene
hI

at passe

grund

FDFs

store

drenge

og forere

onsket om egen hytte. Ogsa hos bestyrel.

godsin.

Jacob Christensen,

som eneboeren

kneb

skoven.

la ham

Han var ved at

efterhanden

for ham at

i huset og han manglede
Tanken

krrefter

om salg af hus og

ikke lrengere sa fjernt.

med, at Jacob Christensen

Viborg

nu afdode

som var en jrevnlig grest pa egnen.

og Stottrup

Det endte
fandt

hin·

anden. Der kom handel i stand, og den 26. febrnar

1936 blev kontrakten

om FDFs

kob af en parcel

sen, som jo matte med af hensyn til den okonomi-

pa ca. 8 tdr. land af matr. nr. 1 k af Vranum

ske side af sagen, vandt

med

tanken

en grund ned til Spangsund
Men

igen

vrerkshuset

vendte

tartkerne

i Vranum

indpas.

Man

fik

ved Veds0 pa handen.
tilbage

bakker.

til bindings.

Og de samme

fo·

den

pa grunden

8.000 kr. underskrevet.

vrerende

bygning

hy

for ialt

Nu skulle vi ikke lrengere

snige as ind pa grunden,

nu var hele herligheden

med

skov, mergelgrav

hus

og lyngbakker,

og et

forladt brunkulsleje fra den Guldbergske klredefabrik i Viborg vor egen.
Stottrup var en streng herre, nar det drejede sig
om okonomi. Der matte ikke stiftes greld. De
8.000 kr. skulle skaffes og yderligere 4.500 kr.,
som ombygning af bindingsvrerkshuset og nybygning af sovesalsbygning, toiletbygning og brrendehus trods megen gratis medhjrelp fra FDFerne og
gode venner havde kostet.
Men det gik s1'ldan, at kredsforer Svend Jacobi
ved indvielsen den 30. august 1936 kunne gore
rede for - som der star l et avisreferat - "den
nresten eventyrlige Maade, paa hvilken Lejren var
blevet tiI, og han kunne oplrese Navnene paa dem,
der havde ydet Bidrag til Lejren". Der blev nem·
lig vist en velvilje, der var ganske overvreldende.
Fra gamle FDFere, fra folk med en eller anden
tilknytning til FDF og, l1Vad der var mest overraskende, fra mange af byens borgere, som slet
ikke havde nogen forbindelse med FDF, blev der
givet store gaver, saledes at ved indvielsen var alt
betalt. Det var et handslag, der blev givet Viborg
FDF ved den lejlighed, et handslag som forpligter FDF·forerne langt ud i fremtiden til at vrerne
om den gave, vi fik, og bruge den til gavn for arbejdet blandt drengene. At Stottrup selv var foregangsmand i indsamlingen og selv gay sin rundelige del, vii vist ikke undre nogen. "Gode venner
er en Betryggelse og en stor Skat", skrev FDPs
stifter, arkitekt Holger Tornoe i lejrens grestebog
pa indvielsesdagen, og dette Sirach citat vil blive
husket, ikke mindst nar vi trenker tilbage pa, l1Vorclan Vranumle;ren blev til.
Forinden lejren kunne tages i brug, var der
gjort et stort arbejde. Bindingsvrerkshuset blev forlrenget, sa det kunne rumme en tilpas stor pejsestue, forervrerelse, kokken med anrettervrerelse,
gang og pa loftet to sma vrerelser, beregnet for
"lejrtanter". Nybygning med forerkabine, sovesal,
vaskerum og gang skod op. Til sovesalen anskaffedes for en meget billig pris 50 kojer fra DFDS~
tidligere udvandrerherberger i Amerika. En brondboring matte fores ned i plan med Hald so, d.v.s.
i ca. 90 alens dybde, for at skaffe vand. Endelig
blev en toiletbygning og et brrendehus opfort, og

dermed var lejren lldbygget. Der blev slidt i det ;1.(
FDFs egne folk og af venner af FDF.
Vi er adskillige, der mindes de hyggelige aftner
derude. Ikke mindst, nar viefter endt arbejde sam·
{edes ved kaffebordet. Bagermester Stott cup trak·
terede med wienerbrod. Og her lrerte vi Jacob
Christensen, sam interesseret fulgte byggeriets
gang, at kencle fra en anden side. Den ensommt'
mand falclt til blandt llngclommen. Vi forstod, at
han elskecle steclet, og vi mrerkede hans berlighd
til den natur, han havde fredet om. En dag fortaltc
han i fartrolighed, at han ogsa skrcv cligte, og s:i
matte han jo delagtiggore os andre i sine hemmcligheder. Det blev til adskilJige digte, sam of test
med motiver fra den nordiske mytolagi, han me,J
sitrende stemme reciterede for os. Men han skrev
clog ogsa ilndre smllkke ting. For han dode, og det
skete alJerede et acsticl efter salget til FDF, fik
Stottrup lov tiJ at afskrive nogle af hans digte, og
et vers som dette fortreller lidt om, lwad der boede
i den mand, som blev en krer ven af os alle:

Selv am vi eeldeJ pact denne lor1, .
et Bam del' dog (fftid i

OJ

bor.

Det feller og J111iler riled tremJtrakt

Haand,

lad Bm'net ktt11 vokJe, feeg ej det i Baand.
"Vranum

Bakkehus",

ning senere kaldtes,
oplevelser

herfra

argange

berette.

sam

fandt drengene
kunne

drenge

Dagbogen

et fristed.

lidt herom,

fra disse ar, og De viI

og gode oplevelser

fra dette sted.

Vi kan vist roligt sige, at "her har drengen
sin fremtid,
Dette

viste sig blandt

da

manglede

pa en ny made et

der

var derude.

ved

som ligger pa lejrens grund
var soldaterlejr

ved Bald.

De

noget: at: trette med, og en vrebner og jeg

kravlede

op pa toiletbygningens

vi havde

nedenfor

liggende

loft for at hente

deroppe.

En anden

stod

for at: t:age imod del'. Men cler kom ikke

noget

halm ned. For

noget

til syne. I halvm0rket

f0rst ikke rigtigt
Mnden

fra

De benyt-

men ville bygge bivuaker

den gamle skydevold,
tiden,

hvor

Vi er to, der har et lille minde

ar. Et hold vrebnere

halm.

i krigsarene,

Da blev Bakkehuset

tede ikke sovesalen,
fra

andet

am at g0re sin pligt i sit land skulle

samlingssted.
disse

dr0mt

og den unge sat sit mal".

vrebnerJ0ftet
opfyldes.

am

af de forskeliige

fortreller

men Sp0fg en af drengene
h0re am festlige

den nye lejrbyg-

da vi ville samle del', kom

skelne,

deroppe

l-unnc vi

hvad del' var. Men efter-

blev vi klar over, at et lager af maskinpi-

stoler og ammunition

skjultes

deroppe.

En del ryg-

srekke var der ogsa, og nogle af clem havde vi set
f0r, men da med mindre

uhyggeligt

inclhold.

tier stille ll1ed, hvad vi har set", hviskede
vrebneren,
under

og han nikkede

matte vi fortrellc,

tavs. Drengen

at del' desvrerre

"Vi

anden

vrerelser

var del' loftet

i bindingsvi:erkshuset,

S0g. Stditaget
skulle

gang

findes,

afsl0redes

miitte falde i tyskernes

og da arsagen
Det

der ikh,

hrender.

kunne
vidnede

vi kom derud,
vi

tydeligt
ogsa

havde der v~ret
se.

om, Iwad

Adskillige
man

g~ster;

det

projektilhuller

lavede;

de kunne

de havde pataget

uddaooe

sig i

sig i frihedskam-

pen.
Vi

rengstedes

meget

sku lie blive opdaget

for, at cleres tilholdssted

af tyskerne og at lejren sku lie

blive taget fra as. Men det skete ikke. H. Ballund
Jensen

fortreJler

Almind

i sin bog om Viborgs

led meget. Kun Vranum

lil. skjult

af skovene,

lade

en gammel
tropper

skanedes.

Den

og man brugte det trick at
vejfarende.

spurgte

else, forsikrede

,H

mand frerdes pa vejen, som am

han var en tilfreldig
gende

omegn,

i det 17de ar-

sogn under Svenskerkrigen

bundrede

Nh

de fremdLle

om vej til nrermeste

han, at der ingen fandtes

bebo·

nrermere

end Viborg.
Kun

Vranum

lTIodtaget

skanedes,

kan nresten ogsa siges

men vi sa

Ban blev pa ll1ilitrer vis

at' en af patruljef0rerne,

derede:

"Zuruck,

parerede

ordre.

cler kOlTIl11an-

tilbage til landevejen."
Ban snurrede

omkring

Soldaten
og travede

sal11me vej "zuruck".
Lejrens

dagbog

er ikke f0rt i tiden fra august

1940 til sommeren

1946. Var del maske for at

sikre sig, at de illegale grester ikke indskrev
bogen

Vi vidste lidt om, hvacl der skete clerude. Bver
gang,

job, som

hvor

dag ind pi lej rens grund.

V,l[

over de to sma

kartoteker,

fristed,

nedenikke

et st0rre papirlager.

var arbejdsanvisningskontorets

det

et

deone gang. En enkelt tysk soldat vanclrecle dog en

der havde haft: be-

var lidt beskadiget,

fundet:

jeg til

mere halm.
En

dem ikke, de unge f0rere og andre, som her havde

I

varetregt

I hvert fald befandt

sig i

den sig i formandens

i disse ar. Og del' blev dens redning.

Natten
nedbrrendte

mellem skrertorsdag
det gamle

og Iangfredag

bindingsvrerkshus

med ait inclbo. En terrrensportsgruppe

19~6

sammcn
pa 9 mec!-

lemmer

af orkestret

natstid

gik

Noget

senere

var pit lejr derude.

de 8 af drengene

Ved mid-

til ro i pejsestuen.

kom den sidste fra Viborg,

hvor

Men noget nyt mittte bygges op, og onskeme
1

retning

af en bjrelkehytte

Konstruktor
kredsen,
ryddede
kendte

Poul Nielsen,
leverede

efter

cler var delingsforer

tegningerne,

op efter

branden.

medens

P2, sa det gik

let mecl at fa fundamenterne

inden udgravning

i

farerne

Fra modstandskampen

nogle af dem sprrengstoffet

forholdsvis

gik

norsk monster.

fjemet,

ti! det nye kllnne beb'Ynde. Ti-

den var ikke gunstig far byggeri. Priserne var hoje,
og

restriktioner,

som

fremskaffelse

der

var

af materialer.

Uden

fra

Basse ved Hedeselsbbet

direktor

store tra"stammer,
vist

ikke

et sadant

SOI11

va"ret mlllige

tet fra Guldborglancl

besvrerliggjorck:
velvillig

byggeri kr<t:vede,

at skaffe. De

plantage.

hjxl p

havele de
blev

matte vi dog til at ofre en del af trreerne
egen
han havde vreret til familiefest.
vitgnede

en af drengene

En timestid

og hostede

at sove igen;

og blev klar over, at et mregtigt

stammede

men pludselig

Han
og

sa han ud af
lyssb:r

fra en brand. Han vrekkede sine kamme-

sportsplads,
llsxdvanlige

t0mrerarbejde.

dog lejJigheden

til deres forfrerdelse,
reddet

deres

at det stratrekte tag stod i Iys

musikinstrumenter

del af det toj, de havde
af deres udrustning
jamas til naboen.

"tanteva"relse",

og et radioappa-

Opforelsessummen

og

udbetalte

samt en

med i pejsestuen.

En af drengene

Men

inden

star

forgang.

mittte lades i stikken,

kort tid efter skred.

en

16 og 19 ar, fik

rat (en gave fra modstandsbevregelsen)

Resten
da taget

lob i bar py-

Falck og brandvre-

Huset

til en udvidelse,

omfatte

den

et

kun en del heraf;
der var lykkeligt

stort

Tomrermester

det meget kra"vende ag

sted som det nedbrrendte.

at

men det gay

som var' meget onsket.
fik overladt

samme

i vor

frerdiggore,.

til, at der her blev lagt en lille

Chr. Jacobsen

tiI

der var mellem

kunne

Der blev derved et hul i plantagen;

rater og i lobet af et ojeblik var de uden for og sa
lue. Drengene,

at byggeriet

senere anledning

sit hen til pejsen, hvor der kun lit nogle gloder
forsogte

for

dter

strerkt.

vinduet

skov,

hen-

1 den sidste ende

lagdes

og byggeriet

pejsestue,
kokken

pa

Man benyttede
kom

forerva:relse,

og en rummelig

blev over 40.000 kr.,

brandforsikringssum

da"kkede

men da de mange vanskeligheovervundne,

1948 stod

frerdigt,

som tjente

bade arkitekt

og huset i september

var der pra"steret

et arbejde.

og handvrerkere

til rere.

og alt inventar

ned-

Et smukt og bundso.lidt hus var igen klar til at Va"Ie

brrendt. Det skete pa mindre end 20 minutter.

Kun

samlingssted

sen kom tiI steele var huset

for Viborg FDF-drenge

de nogne, svrertede mure stod tilbage. Politiet kon-

de mange venner

staterede

ren.

en kortslutning

ved indforingen

elektriske

ledning

i den modsatte

Drengene

var lamsl1lede over oplevelsen,

var vi med dem taknemmelige
ulykke,

som sa forfrerdende

pa en nresten mirakulos
Med branden
historie.
ude.

men aUe

over, at den store
let kunne

vrere sket,

made bIev afvrerget.

knyttet

er det gamle
til minderne

En lille oplevelse,
frerdigt,

rinder

byggetilladelse
geri,

Malmstrom

fra lejren

der dengang
kollega

og f0rere og

som ogsa benytter

fra tiden kart

mod

og for ikke, at ans0gningen
havne

i bunken

stiftamtmand
anbefalet

lej-

for huset var

i bu. Der var forbud

pa sin vej gennem

skulle

bavde

bindingsvrerksder-

mig

sammerhusbyggeri
kontorer

sattes et skel i V ranum Bakkehus'

For mange

hus uloseligt

af den

en de af huset.

af FDF,

om

de ministerieUe
for sadant

Buchwald

og

bygbiskop

den. Ogsa Carl Hermansen,

var kirkeminister,

i boligministeriet

lovede at gore sin

opma"rksall1

pa proble-

met. Dette

sidste ma v;:ere sivet ud. En dag var

,.Land og Folk" i tdefonen.
am Viborg
hvortil

FDF byggede

anvendtes

var rigtigt.

Man ville geroe vide.
et start oyt sommerhus.

store kvanta tommer,

at kirkeministeren

og om det

havde anbefalet

byg-

Iigefrem

skulle

interessere

Den 18. september

1948 forevistes

for en del g;:ester fra det officielle
borgmester

Egon

Lauritzen

geriet. Jeg kunne kun bekr;:efte, at vi byggecle hus;

efter indviede

men at det da i hoj grad var t;:enkt brugt

v;:erelse af FDF-kredsen

vinterbrug.

Men

et grundmuret

fOf0vrigt

cler var nogen,
geriet, 0nskede

var det erstatniog

hus, der var nedbr;:endt,

rigt forela ministeriel

tilladeJse

cler specielt
jeg derimod

for

og for 0\'-

til byggeriet.

havde

anbefalet

ikke at udtale mig

Jeg \"ed ikke, om der blev noget shiveri
men at der skulle

ogsa tit

hovedstadspressen,

havde vi jo ikke t;:enkt os.

ren. Han
"Matte

stiftsprovst

sluttede

Viborg

i spidsen,

med

og dagen

Chr. Baun under
og adskillige

sin inclvielsestale

clet nye blokhus

nybygningen

over-

g;:ester lejmed at sigc

v;:ere et sted, cler tjener

Om

jer til gl;:ede, og tjener jer til mecl Gucl at Ieve '~,

byg-

ret menneskeliv".

0111.

i bladet,

vises as den ,-ere, at byggerid

Derefter

gled et start flag, sam

kredseas

lejrtanter

stangea.

Et ayt afsait af "Vranum

havde sk;:enket, til tops pa flagBakkehus"s

hi-

storie var begyndt, et afsnit hvorom cler ikke denne
gang skal berettes.

