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LIV OG GLADE DAGE … 
 
Jubilæumsskrift udgivet i anledning af Bogensholmlejrens 100 års jubilæum 2007 af 
lejrens bestyrelse. 
 
Redaktionsudvalg:  
Steen Jonsson Agger 
Henning Iburg Andersen 
Knud Elmose Andersen 
Carsten Laustsen 
Edward Pedersen 
Ove Pedersen 
Preben Sejersen 
 
Tegninger, vignetter og akvareller: Lise Elkorn og Bent Hviid. 
 
Skriftets mange fotos er taget gennem mange år af mange forskellige, og det har ikke 
været muligt at kreditere fotograferne. 
 
Oplag: 400 ex 
Tryk v. gamle FDFere i Århus 
 
Bestyrelsen består i jubilæumsåret af:  
 
Edward Pedersen (formand) 
Preben Sejersen (næstformand og teknik) 
Bente Ask (sekretær) 
Inga Pedersen (udlejer) 
Poul Børge Graversen (teknik) 
Flemming Rothborg Pedersen (teknik) 
Preben Samuelsen (teknik) 
Stig Farsø Nielsen (suppleant) 
Leon Sejersen (kasserer – uden for bestyrelsen) 



 3

FORORD: 

TILLYKKE BOGENSHOLM 
 
 

 
I sommeren 1907 slog en flok unge KFUMere sig ned på gården 
Bogensholms jord – på et sted – ufrugtbart og goldt, som man 
dengang kun brugte til græsning af får, geder og ungkvæg. 
Lokalt har man nok kun haft hovedrysten tilovers for de der 
”bymennesker” fra Århus, der kunne bruge et så gudsforladt sted 
som lejrplads til drenge fra den store by. 
Holger Tornøes ideer om ”et landkoloniophold” for drenge havde 
imidlertid slået an overalt i Danmark. FDF i Århus, som blev KFUMs 
arvtagere på det dejlige sted, startede i telt, opførte snart 

barakker - og få år senere den første Bogensholmlejr, som gennem 
de 100 år er blevet udbygget igen og igen. 
Sommerlejren Bogensholm består. Den besøges fortsat af 
FDFkredse fra Århus og hele landet, og en række af private 
foreninger og børneinstitutioner vender år efter år tilbage til dette 
dejlige sted. 
Bogensholms bestyrelse har valgt at markere 100året med dette 
lille skrift, som både fortæller om fortiden, men også giver bud om 
fremtiden for lejren og stedet. 
 
Tak til alle, som på hver sin vis har ydet et stykke arbejde i 
forbindelse med skriftet. 
 
Bestyrelsen 

 
 
 
 
Fotografi fra indvielsen af den 
første lejrbygning, 1920 
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GAVER OG TILSKUD 
 

Mange FDFere har gennem årene ydet en indsats for Bogensholm. 
Ellers havde lejren næppe bestået!  
Nogle har endog ydet pengegaver. 
Knud Elbæk (distriktsleder gennem mange år i Århusdistrikterne og 
varm fortaler for Bogensholm) gav et tilskud til ”Førerhytten”, så 
denne kunne istandsættes. Derfor hedder den i dag Onkel Knuds 
Hytte. 
Tidligere 4.kredser Viggo Jørgensen yder via Fonden Viggo 
Jørgensens og Gulnare Jørgensens Mindelegat hvert år et tilskud 
til lejren, så den kan vedligeholdes, og så FDFere fra Århusområdet 
kan komme lidt billigere på lejren. Foreningen Gamle FDFere 
modtager også hvert år et beløb til deres arrangementer fra 
fonden. 
Fabrikant Albert Nielsen og 
Hustru Anna Nielsens Fond har 
ligeledes gennem mange år ydet 
tilskud til særlige vedlige-
holdelsesarbejder.  

Gennem årene har Kulturministeriet og andre ministerier ydet 
økonomiske eller vejledende tilskud til lejren. 
Ebeltoft kommune (som det hed indtil årsskiftet 2006/07) har 
altid været en positiv partner, når Bogensholm søger ekspertise, og 
Århus kommune har bl.a. med tilskud til børn og unge gjort det 
muligt for mange børn og unge at komme på lejr. 
Lejrens bestyrelse er taknemmelig for den store interesse for 
Bogensholmlejren, som man fra statsligt og kommunalt hold såvel 
som fra mange private har vist. 
Uden den støtte var Bogensholmlejren næppe blevet 100 år. 
 
Bestyrelsen 
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FOR EN KASSE CIGARER… 
 

Bogensholm, 8 tdr. land, og det hele for en kasse cigarer. 
Hvordan det? 
Sommeren 1906. På gården Bogensholm ved landevejen mellem Molskroen 
og Fuglsø var der sommergæster. Gårdens hushjælp, Vilhelmine, var 20 år 
og arbejdede hårdt i hus og køkken med betjening af gæsterne. Måske 
længtes hun lidt hjem til Århus, men det var en opmuntring, at hendes 
bror, Johannes, ville besøge hende en søndag. 
Han sejlede med den lille rutebåd fra Århus til Knebel og cyklede op over 
bakkerne ad landevejen gennem Fuglsø til Bogensholm. Gensynsglæden var 
stor. Om eftermiddagen havde Vilhelmine fri, og de to søskende nød 
sommerdagen på cykel langs Ebeltoft Vig. 
Der var ganske øde. Ikke et hus, kun strandenge med lyng, der bredte sig 
fra bakkerne ned mod havet. 
Det var her, Johannes Frederiksen fik ideen. Han var leder i Århus 
KFUMs UA og ville arrangere sommerlejr for de store drenge. 

Nu var det med sommerlejr 
noget ganske nyt, men han 
havde hørt, at FDFs stifter 
Holger Tornøe sidste år 
havde holdt sommerlejr for 
drenge på Jomsborg i 
Nordsjælland.                                         
 
Proprietær Schiøth, der i 1912 
underskrev kontrakten om 
udleje af Bogensholm frem til 
2343 
 

Ved hjemkomsten til Bogensholm var spørgsmålene mange, men 
proprietæren var venligt stemt. Han udlånte gerne et stykke jord til 
formålet. 

Sommeren efter - i 1907 - drog 14 drenge og 2 ledere på sommerlejr til 
strandengene ved Ebeltoft Vig. Vilhelmine var lejrens eneste tante. Hun 
tilberedte maden på et komfur under åben himmel, men boede på gården 
Bogensholm. Vandet blev hentet langvejs fra, måske på gården, og råvarer 
i Knebel, så hun var træt, når hun om aftenen cyklede hjem til gården. 
Udover komfuret bestod lejren af 2 telte, 2 bænke og et bord. Noget var 
lånt på Fuglsø kro og båret til lejren.  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 telte på 
KFUMs lejr 
ved 
Bogensholm 
1907 

 
Lejrens leder - eller kommandant som de sagde - var Aage Rostrup, 
sekretær i Århus KFUM.  
H.J. Fenger var souschef eller oberst. Militæret havde dengang 
indflydelse på sproget. 
Én af de 14 drenge var Svend Unmack Larsen, senere borgmester i Århus.  
Holger Tornøe besøgte Århus i august samme år. Det førte til den første 
FDF kreds.   
Året efter, i 1908, var det første FDFhold på sommerlejr på Bogensholm, 
og de 2 første barakker blev rejst. Jo, der skete virkelig noget i en fart. 
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Allerede i 1908 var der opført en lille barak som supplement til spidsteltene, som 
deltagerne boede i! 
 

 

 
 
Nu gik det slag i slag. Hold efter hold af drenge fra Århus var på 
sommerlejr på Bogensholm. Men det hele var kun til låns.  
 
I 1912 skrev FDF og KFUM kontrakt med proprietær Schiøth, 
Bogensholm, om leje af de 8 tdr. land til år 2343, altså for 431 år. Årlig 
leje 25 kr. Forklaringen på det skæve årstal var den, at jorden egentlig 
var ejet af bymændene i Agri.  De havde i 1843 lejet jorden ud til gården 
Bogensholm for 500 år. 
I 1932 lykkedes det H. H. Windeløw at finde frem til efterkommerne af 
bymændene i Agri. De anede ikke, at de var ejere af små lodder jord ved 
stranden uden mulighed for benyttelse før 2343, så der var ikke langt til 
en underskrift. 
Hele herligheden for en kasse cigarer – altså til hver. 
 
Men historien om Bogensholm slutter ikke her. 
I 1918 forlod KFUM Bogensholm og flyttede til Fuglsønæs, men 
allerede året efter indsamlede FDF mange penge til den lejrbygning, 
vi kender i dag. Den 15. august 1920 indviedes den nye lejrbygning 
tegnet af Johannes Frederiksen. 
 
 

 

Vilhelmine (1886-1975) blev senere gift med Søren Møller 
(1887-1962), kredsfører i Århus. De fik 3 børn: Svend Møller 
(1917-1990), Børge Møller (1922-1990) og Ejnar Møller 
(1927- ). De har været aktive i Århus distrikt og K 17. 
Johannes Frederiksen (1881-1960) – Vilhelmines bror - blev 
uddannet arkitekt og tegnede første del af den nuværende 
lejrbygning Bogensholm. 
H.H.Windeløw var i mange år formand for Bogensholm. 
Aage Rostrup (1877-1946) var cand. theol. og blev i 1910 
kaldt hjem til København og overtog sin fars virksomhed. I 
fritiden var han distriktsleder for hele Københavns FDF og 
næstformand i landsforbundets hovedbestyrelse. 
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DEN HERLIGSTE RAMME 
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FRA SPIDSTELTE TIL MODERNE LEJR 
 
Der er sket en stor udvikling, siden de første spidstelte for 100 år 
siden blev opstillet på Bogens strand! 
Allerede året efter i 1908 gik man i gang med at opstille nogle 
primitive barakker på arealet ved vandkanten. Der blev blandt andet 
opført en sovesal, hvor ”sengene” bestod af en sæk, man selv fyldte 
med tang fra stranden. Man havde noget så fint som et kontor. Og 
et køkken med komfur blev der efterhånden også etableret. 

 
 
I disse faciliteter fik de århusianske drenge store og uforglemme-
lige oplevelser i en storslået natur.  
Efterhånden blev der over det ganske land bygget store og efter 
den tid moderne lejrbygninger - eller landkolonier som det hed. 
Århus distrikt, som nu udgjorde 4 kredse, ønskede også bedre 

forhold på Bogensholm. En aktietegning gav den økonomiske 
baggrund for at realisere drømmen om en helt ny og velindrettet 
lejr. 
Det skal bemærkes, at aktierne intet udbytte gav og ikke kunne 
sælges og måtte betragtes som et kontant bidrag til det gode 
formål. Og sjældent har penge vel været givet til et bedre formål. 
Lejrbygningen blev tegnet af en af distriktets egne ledere, arkitekt 
Johs. Frederiksen, som også ledede byggeriet. En flot bygning med 
tårn og vindfløj, som det hørte sig til på den tid. Der var plads til 
108 drenge, 16 førere og 9 tanter. 
Lejren blev indviet ved en storstilet fest i forsommeren 1921.  
 
Lejren fungerede i dens oprindelige skikkelse i små 20 år. I 
mellemtiden var den blevet pudset og gulkalket, som en del af den 
stadig fremtræder. Men i 1939 var forholdene for førerne blevet 
for trange. Der var et mindre førerværelse til 12 personer. 
Desuden manglede man et vaskerum, så drengene ikke skulle stå 
under åben himmel ved morgenvasken. 
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Løsningen blev opførelsen af Førerhytten på nyerhvervede arealer 
syd for lejren. Her kunne 10 førere og lejronkler trække sig tilbage 
og i ro og mag tilrettelægge lejrens program. Det var højeste luksus 
i disse tider. 
Hytten blev tegnet af arkitekt Åge C. Nielsen, tidligere FDFer. 
Omkring 1970 blev hytten moderniseret og fremstår som et 
velindrettet sommerhus til brug for leder- og bestyrelsesmøder. 
Moderniseringen blev finansieret ved en arv efter tidligere 
distriktsleder Knud Elbæk. 
Heraf stammer navnet Onkel Knuds Hytte. 
   
Besættelsestiden satte sit præg på udviklingen – også på 
Bogensholm. Pengene var små, resurserne knappe, men aldrig har 
lejren haft større betydning end netop i disse mørke år! 
Kæmpestore lejrhold med op til 150 deltagere rykkede ind 
sommeren igennem. 
Men som tiderne ændrede sig til det bedre blev kravene til bedre 
faciliteter mere påtrængende. Især var tanternes 
indkvarteringsforhold under al kritik.  
 
Tre små værelser i forbindelse med køkkenet var alt, hvad der 
kunne tilbydes 10 opofrende og uundværlige tanter. Og den store 
sovesal med 108 små køjer i 3 lag var tiden for længst løbet fra. 
Ikke mindst, da der også så småt var ved at komme piger med på 
holdene. Noget måtte gøres, hvis Bogensholm fortsat skulle følge 
med tiden og opfylde dens krav. 
       
I 1955 begyndte ejerfællesskabet (som bestod af alle Århus-
kredsene) at drøfte en mulig ombygning af lejren, så den kunne leve 
op til tidens krav. Ønskerne var 2 adskilte sovesale, nye tante-
værelser, rindende vand og toiletter med træk og slip. 
Et sidste stort ønske var elforsyning. 
Det var en stor mundfuld, men ejerfællesskabet satte arkitekterne 
i gang med udarbejdelse af forslag til ombygningen. Samtidig gik 

alle kredse i gang med at udtænke ideer til fremskaffelse af midler 
til den store sag.  
Det mundede ud i en stort anlagt Bazar i den daværende ”Aarhus 
Hal”. 

Lejren fra et andet perspektiv – skimtes nede ved vandet 

Et kæmpemæssigt arrangement, hvor alle sejl var sat til. Resultatet 
udeblev heller ikke. Overskuddet på ca. kr. 75.000,- var 
overvældende, og spaden kunne sættes i jorden. 
Der var naturligvis megen diskussion om projektets udformning. 
Men arkitekterne Herbert Ravnsbo fra 2. kreds og Knud Elmose fra 
5. kreds løste opgaven til alles tilfredshed, og i foråret kunne den 
nyrenoverede lejr tages i brug. 
Det største problem ved ombygningen både teknisk og økonomisk 
var tilslutning til elnettet. Der fandtes ikke el fra Molskroen og til 
Fuglsø. 
Distriktsleder Knud Elbæk optog forhandling med elselskabet 
ARKE. Selskabet indvilgede i at etablere en højspændingslinie 
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gennem Mols Bjerge og opstillede en transformator ved 
Bogensholm. Prisen var ca. kr. 40.000 - over halvdelen af de midler, 
man havde til rådighed.  
Men nu gjorde Knud Elbæk en af de bedste forretninger i lejrens 
historie. Han fik indføjet den klausul i aftalen med ARKE, at lejren  
 
 
 

måtte sælge stikledninger til alle de omkringliggende sommerhuse i 
10 år for en pris af kr. 1.000 pr. tilslutning. 
Pengene blev lånt i banken, og da de 10 år var gået, havde 40 
sommerhuse købt stikledninger fra Bogensholm. Pengene passede! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drenge i gang med et festligt 
grydeorkester – med den nye 
transformatorstation i 
baggrunden
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ENDELIG OPFYLDELSE AF EN DRØM 
 
I tresserne, hvor alt i samfundet udviklede sig med stormskridt, 
skabtes et nyt begreb: fritidssamfundet. Længere ferier, mere 
fritid til at tage ud i naturen.  
I de år opstod der også mange nye kredse i Århusområdet. 
Efterhånden blev det sværere at håndtere det gamle ejerfælles-
skab. De nye kredse havde ikke det samme tilhørsforhold til 
Bogensholm som de gamle og ikke den samme interesse i fore-
tagendet. Derfor besluttede man at opløse ejerfællesskabet og 
danne den selvejende institution Bogensholmlejren ved Ebeltoft Vig. 
Advokat Keld Weber Carlsen fra 7. kreds var behjælpelig med 
oprettelsen og klarede de juridiske problemer. En bestyrelse blev 
nedsat med Erik Baltzer som formand. 
 
Den nye bestyrelse var blevet opmærksom på fritidssamfundet og 
syntes samtidig, at det var meningsløst, et så unikt sted som 
Bogensholmlejren stod ubenyttet hen hele vinterhalvåret. Der var 
ønsker om at kunne komme på lejr hele året! 
Men det var ikke så ligetil at indrette de gamle, uisolerede 
bygninger til helårsdrift. 
Selvom det var mange penge, der skulle investeres, skønnede den 
nye bestyrelse, at med en større udlejning og en forhøjelse af lejen 
skulle det nok løbe rundt. 
Derfor satte man projekt ”Hygge og varme” i gang i vinteren 1971. 
Og i foråret var lejren efter en stor renovering atter klar til at 
modtage en flok forventningsfulde børn og unge. Helårsdriften 
skæppede godt i kasserer Hans Rasmussens kasse, og de ca. kr. 
150.000, der var investeret, var hurtigt hjemme igen, og nye planer 
kunne overvejes. 
 
Sammen med den økonomiske fremgang i halvfjerdserne steg 
kravene igen til fritidsfaciliteternes standard. Man ville ikke mere 

affinde sig med 3-lags køjer og træuldsmadrasser. Man ville 
indlogeres i mindre enheder, og som et ultimativt krav skulle der 
være bad og toilet i forbindelse med alle beboelsesrum. 
Det kom så vidt, at en lejrskole efter at have beset lejren 
erklærede, at sådanne overnatningsforhold kunne man ikke byde 
eleverne.  
Så måtte bestyrelsen igen trække i arbejdstøjet. I løbet af et års 
tid besøgte man et utal af lejre for at få ideer og inspiration. 
Man allierede sig med arkitektfirmaet C.F. Møller, Århus, og 
forelagde de tanker, man havde gjort sig. Ud fra disse blev et 
skitseprojekt udarbejdet.  
Efter nogle ændringer blev projektet vedtaget i bestyrelsen. Pris 
kr. 2.200.000. 
Midlerne blev skaffet bl.a. ved fordelagtige lån fra Staten, Århus 
kommune, gode venner og lejrens egen kasse. 
I foråret 1981 kunne man indvie en ny vestfløj med 10 stk. 
firemandsværelser, alle med bad og toilet. De gamle sovesale blev 
erstattet af 5 stk. timands sovesale med fælles bade- og 
toiletforhold. Og i tilgift fik man et kursuslokale og en meget smuk 
forhal, der benyttes til mange aktiviteter. 
 
Lejren opfyldte nu tidens krav, og udlejningen steg ganske 
voldsomt. Visse år har den været udlejet 240 døgn. 
Denne store udlejning gav økonomiske muligheder for yderligere 
forbedringer. 
I vinteren 1994 blev køkkenet totalrenoveret, og året efter 
indrettedes der opholdsstue og handicapværelse. 
 
Men i slutningen af halvfemserne, kort tid efter 90 års jubilæet, 
var de i 1957 indrettede tanteværelser ved at være udtjente. 
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Lejren havde også det problem, at der ikke var forbindelse mellem 
vestfløjen og tantefløjen. Der manglede 20 m bygning.  
Bestyrelsens tekniske udvalg udarbejdede skitseforslag til en ny 
nordfløj, der skulle indeholde 4 stk. firemands værelser indrettet 
som vestfløjens, kontor for tilsynet og rengøringsfolkene samt bad 
og toilet for køkkenpersonalet. 
Efter bestyrelsens godkendelse udarbejdede det ovenfor nævnte 
arkitektfirma så det endelige projekt. Prisen var atter kr. 
2.200.000 - som for vestfløjen. Men bygningen var kun halvt så 
stor.  Økonomien blev klaret ved et banklån og igen gode venners 
hjælp og lejrens egen opsparede kapital. 
I foråret 2001 kunne lejren invitere til indvielse af den indtil videre 

færdige lejrbygning. 
 
Arkitekt Johs. 
Frederiksens tidlige 
drøm om et firlænget 
bygningskompleks 
var gået i opfyldelse! 
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STRANDEN VED VIGEN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her er leget ingeniør – og broer af sten og sand er bygget ud i vandet 
 

 
 
Hvad ville Bogensholm være, hvis lejren ikke lå ved Ebeltoft vig med 
den skønne udsigt og den herlige strand? Hvis man ikke en 
sommeraften kunne stå med front mod det blikstille vand og øjnene 
rettet mod lysene i Ebeltoft? Samtidig har stranden været plads 
for mange børn og unges timelange tumlerier – og vandet arena for  
 
 
 

svømning, vandkampe – og efterfølgende badebolsjer. 
Hvad mange måske ikke ved er, at man også har haft sejlads med 
robåde ved Bogensholm. Vandet var dragende, og det var både 
dejligt og under kyndig vejledning sikkert at dyrke rosport på det 
ofte stille vand. 
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Med gode kræfter har man sikkert med ti årer kunnet skyde en god fart. 
 

 
 

 
Men rosporten ved lejren fik en brat og tragisk slutning. Den 19. juli 
1931 roede fire århusianske væbnerinstruktører på 17-18 år ud i en 
fladbundet robåd. Ca. 300 m ude slog en bølge båden omkuld. To af 
dem blev reddet i land, men de to andre druknede. Efter denne 
tragedie har man ikke haft både på lejren. 

 
Her er der gang i leg på sandet ved den båd, der senere på tragisk vis kom 
til at koste to FDFere livet.  
 
 
 
 
I 1929 viser 1. bådelaug ved en lille bro, hvor disciplinerede man var, og at 
der var orden på sagerne (årerne) 
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HER KOMMER VI MED FULD MUSIK 
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SOMMERLEJR I 1930ERNE. 
 
Hans Rasmussen, der i mange år sad i lejrens bestyrelse som 
kasserer, deltog første gang på en sommerlejr i 1931. 
Forholdene var ret primitive dengang.  ”Lokummerne” bestod fra da 
af og mange år frem blot af nogle træbygninger med cementgulv. 
Det kaldtes ”Pinden”. Når spandene skulle tømmes, skulle et hold på 
6-7 drenge hælde indholdet i en grube, hvorefter spandene 
skylledes ved stranden.  Langt senere fik man septiktanke. 
Vandforsyningen bestod først af en pumpe, som var placeret ved 
indgangen til lejren. Senere fik man en pumpe i rummet ved siden af 
køkkenet. Slutfasen blev tilslutning til Femmøller Strands 
Vandværk. 

Tanterne havde nok at se til i køkkenet 

Tanterne havde travle dage, for der skulle også fyres op i 
komfuret.  Med opvaskemaskiners ankomst, køleskabe, el-komfur 
mv., nærmede man sig efterhånden nutidens standard. 
I 1932 var der landslejr i Hørhaven, Marselisborglejr, og alle 
lejrens deltagere kom på besøg på Bogensholm. Man sejlede til 
Ebeltoft og gik resten af vejen. Da man skulle hjem om aftenen, 
skete det fra Knebelsbro. Men da var det lavvande, og DSBs færge 
Niels Holst kunne ikke sejle. Så blev hele holdet kommanderet ud i 
forstavnen, og færgen kom fri! 
Revisor H. H. Windeløw byggede sommerhus på en grund, der ligger 
lige op til lejren. Han fik ”Provste-Pedersen” til at føre det daglige 
tilsyn. FDF benyttede da næsten kun lejren i skolernes sommer-
ferie. Pedersen var forpagter af ”Provstegaarden”, som ligger ved 
vejen, der går op i bakkerne. 
Ved hvert holds afrejse kom Pedersen 
og talte porcelæn op, og var der en 
revne i noget, kom holdet til at betale. 
Når Sven Møller var der, tog han 
porcelænet, der var sat til side, og slog 
det i stykker. Det passede ikke P-P, for 
så kunne holdene ikke komme til at 
betale det samme revnede porcelæn 
flere gange. Det var en skam, syntes P-
P, for pengene gik jo til et godt formål. 

                                                                  
Revisor H. H. Windeløw                                                
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FRIDAG TIL TANTERNE 
 
Alle er glade for tanterne, som lægger et enormt arbejde i at fylde de 
sultne drengemaver. De slider i det fra morgen tidlig til sen aften, som 
det lyder i sangen: 
 
For det er det med tanterne,  
de ta´r sig af drabanterne, 
og siger ”på med vanterne, 
vi hjælper, hvor vi kan.” 
Fra alle lejr-kanterne 
istemmer derfor banderne 
et ”Længe leve tanterne! 
de bedste i vort land!” 
 
 

Tanter har der været brug for til alle tider – 
her et hold inden den traditionelle tantetur 

 
 
 
I godt vejr skrælles kartoflerne udenfor 
 
Det er et stort arbejde at være lejrtante, og derfor er det kutyme, 
at tanterne efter morgenmaden en af lejrens sidste dage kan holde 
fri, hvorefter ledere og drenge i fællesskab må klare det spiselige, 
som tanterne har forberedt. 
Tanternes tur går gerne til Ebeltofts hyggelige, smalle gader og besøg 
på et konditori. Ved aftenstid vender de tilbage i godt humør og med 
fornyede kræfter. 
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Den sidste aften på sommerlejren er festlig, men også vemodig.  
Bordholdene pynter deres borde med vilde blomster, som drengene 
plukker fra lejrens område, muslingeskaller fra stranden, og hvad 
ellers fantasifulde knægte kan finde på. For tanterne skal bedømme 
resultatet og udpege det flotteste bord. Tanterne bliver fordelt ved 
drengenes borde, og der serveres kakao i dagens anledning.  
Tanterne hyldes, og for sidste gang går man ud og synger Langt over 
lande.  

 

Mens tanterne var væk, måtte drengene klare 
kartoflerne 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ved tante- og afskedsfesten deler lejrchefen 

flødeboller ud.  
Det var tradition, at drenge og førere byttede tørklæder. 

   
 
 

Den gruppe, der dette år vandt ”tanternes gunst   ” 
med det flottest pyntede bord!    ! 
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PIGERNE KOM OGSÅ 
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Da FPF var blevet stiftet i 1952, gik der ikke lang tid, før der også 
var skudt FPFkredse op i Århus. En af de ret store og velfunge-
rende hørte til i Vor Frue sogn. 

 
I 1954 var denne kreds på sommerlejr på Bogensholm. 

 
 

Stil og orden - opstilling med fanen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Forhindringsløb ved 
stranden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trængsel ved vinduet 

– er det mon 
lejrbanken 

eller tutten, der har 
åben?  
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LIV OG LYKKE 
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URO I LEJREN 
 
Engang i 1950-erne holdt 6., 9. og 10. kreds fælles sommerlejr på 
Bogensholm gennem nogle år. Deltagerantallet var så stort, at 
væbnerne måtte sove i telte. 

En aften efter at drengene var bragt til ro, sad førerne i køkkenet 
og slappede af efter dagens anstrengelser. Da kom nogle af 
væbnerne farende helt ophidsede og berettede, at alle teltene var 
blevet væltet ned over hovedet på dem, mens de lå i deres 
soveposer. 
Så I, hvem der gjorde det? blev der spurgt. Nej, de slap væk, lød 
svaret. Man gik ind på sovesalene for at se, om nogle af piltene 
skulle have været de formastelige, men her åndede alt fred og ro.  
Teltene blev rejst igen, og man drøftede i køkkenet problemet. 
Hvem kunne de skyldige være? En af førerne, Ove Plesner 
Jacobsen, kaldet ”Gamle”, fortalte, at han om eftermiddagen havde 

truffet nogle fra Tilst FDF inde i Femmøller. De havde fortalt, at 
de lå i lejr ved Fuglsønæs, som var en lille lejrbygning ejet af KFUM 
i Århus. 
Selvfølgelig! Her lå løsningen. Fuglsønæshytten var lille, så de måtte 
sikkert også bruge telte for at få plads til alle, så muligheden for at 
få hævn var der. 
Man blev enige om at vente til næste nat med at gøre gengæld. Så 
skulle Tilstfolkene have lov til at falde i søvn, inden teltene blev 
væltet ned over dem. 
Steffensen var sognepræst i Tilst og kredsfører for FDF derude. 
Han var lejrchef på Fuglsønæs og blev i daglig tale kaldt ”Steff”. 
Det gjaldt om, at han ikke anede uråd, så man vedtog at lade som 
ingenting, hvis man mødte nogle af Tilstfolkene. 
Afstraffelsesaftenen oprandt, og man ventede længe, inden en 
bilfuld af de ivrigste førere satte kursen sydover. Imens sad 
lejrens øvrige voksne spændt og ventede. 
De kom helt overstadige tilbage. Jo, det var gået helt efter planen, 
og der var opstået en vild forvirring og skæld ud fra teltene. Så var 
vandalerne stukket af med råbene ”tak for sidst” og var taget 
stolte tilbage og kunne nu sammen med de øvrige førere more sig i 
glansen af hævnens sødme. 
Næste dag fik lejrchefen på Bogensholm, Werner Parst, besøg af 
”Steff”, som var meget fornærmet over den ravage, som var 
forøvet. Det var ikke nogen af dem fra Tilst, som havde væltet 
teltene ned over lejrens væbnere. Hvem kunne det så være? 
Ove Plesner Jacobsen stod med et smørret grin og hørte på alle 
gisninger, så til sidst rettedes alles blikke mod ham. Det var jo ham, 
der havde angivet Tilst FDFerne som de skyldige! 
Han måtte tilstå, at det havde været ham selv, der havde været på 
spil. Om han fik buksevand, eller hvad straffen blev, fordi han 
havde narret hele lejren, fortaber sig i erindringernes tåge! 
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GAMLE FDFERE ÅRHUS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gamle FDFere Århus blev i 1997 stiftet med det formål – på et 
kristent grundlag – at styrke og bevare kammeratskabet mellem 
tidligere og nuværende medlemmer af FDF. Endvidere optages 
medlemmer med anden nær tilknytning til FDF. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bakketuren 
lørdag er 
meget 
populær – 
især posten 
med øl og 
vand 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Foreningen er en fortsættelse af ”Gamle Drenge”, der har 
eksisteret siden 1930, og som kun var for mænd. Med den udvikling, 
FDF har stået for i de sidste mange år, har kvindelige ledere også 
været med til at præge arbejdet i FDF, i FPF og i det fælles 
FDF/FPF, som det hed en overgang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Det samme kan 

siges om 
orkesteret,  

der får alle til 
at nikke i takt 

som i gamle 
dage 
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Foreningen afholder hvert år to arrangementer på Bogensholm: 
Sommerlejr 2. weekend i juni og julemik 2. søndag i advent. 
De fleste FDFere (og FPFere), der er opvokset i Århus, har en 
kærlighed til Bogensholm, hvor de har oplevet sommerlejre, de 
aldrig glemmer. Derfor er sommerlejren en nostalgisk genoplevelse 
af barndommens sommerlejre. Der bydes på bakketur, flagparader, 
lejrbål og natcafé lørdag – og lejrgudstjeneste eller kirkegang samt 
friluftsaktiviteter om søndagen. 
 
Julemik bygger på et godt socialt samvær. Dagen starter med 
deltagelse i gudstjenesten i en kirke på Mols. Derefter er der noget 
godt til ganen i spisesalen på Bogensholm. Efter spisningen er der 
mulighed for at trække lidt frisk luft, hvorefter der er socialt 
samvær med sang og bankospil med mange flotte gevinster. Dagen 
slutter kl. 16. 
 
 
 

Lejrbål på en smuk 
juniaften 

hører med til 
sommerlejrens glæder 

 
 
 
 
 
Langt over lande 
lyder i natten 
uvejrets ….. 
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SOMMERLEJREN LEVER 
 
Holger Tornøe havde et stilehæfte. I årene før den egentlige 
begyndelse af FDF i 1902 skrev han sine tanker og ideer ned i 
hæftet. Det findes endnu. 
Han skrev også om sommerlejr. 
Den ide var nu ikke ganske ny. Københavnske lærere havde nogle år 
før oprettet feriekolonier for børn. De var på den tid helt uden 
fritidstilbud og måtte klare sig selv, mens far og mor arbejdede på 
fabrikkerne.  
Danske landbofamilier havde gennem årene gæstfrit taget imod 
børn fra storbyen til ferieophold med frisk luft og god mad. 
Tornøe skrev i sit stilehæfte: ”Nu må vi selv gøre noget. Det kan 
ikke være meningen, at danske landbofamilier år efter år skal tage 
sig af alle Københavns uvorne unger.” Sommerlejren var født.                         
I 1905 købte man 10 tønder land ved Jægerspris og kaldte lejren 
for Jomsborg.  
Århus kom også med. Det første sommerlejrhold på Bogensholm var 
allerede i 1907. 
Men FDF ville noget mere end det sociale. Sommerlejren var også et 
middel til børns møde med det kristne evangelium. Morgen- og 
aftenandagt, søndagsgudstjeneste og hele tonen og fortællingen 
var mødet. 

Disciplin var et fælles 
træk. Morgenparade, 
eftersyn af renlighed, 
flaghejsning med sang og 
hurraråb, gruppe-
konkurrence, retstilling 
ved bordene i spisesalen, 
indtil chefens ankomst, tak 
for mad og klar besked om 
dagens program. 

Der var en smule militærisk tankegods i miljøet. Det lå helt i tiden. 
Men der var mere end det.  
Legen var noget centralt. Den frie leg ved stranden, på boldbanen, i 
plantagen eller måske i et stille hjørne med de bedste venner. 

 
 
De voksne legede også, og det var noget ganske nyt. Når de voksne 
forlod deres alvorlige arbejde i byen og tog på sommerlejr, forlod 
de også deres daglige roller og påtog sig nye. Måske som cirkus-
direktør, hovedperson i en gennemgående eventyrleg eller som 
embedsmand i det minisamfund, som en sommerlejr også er. 
Legen var afgørende. Men samfundet skulle også fungere. 
Nattevagten skulle passes, stemninger opstod spontant, konflikter 
måtte løses og den enkelte ikke glemmes. Somme tider var det hele 
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endnu en leg, men der var alvor og virkelighed bag alt det sjove og 
spændende. 
De 10 damer, man kaldte tanter, var ikke kun til madlavning og 
køkkenarbejde. De var også reservemødre, når der opstod et 
problem for et barn, eller hjemveen trykkede. Mænd kan ikke klare 
alt, selv om de gerne vil. 

 

Hjemmefra for første gang. En hel uge. Det var for alle en 
omvæltning. Mødet med nye skikke og traditioner. Lange dage 
mættet med indhold. Bakketur, olympiade, lejrbål, siesta, pligter og 
tilbud. Det hele imellem mange mennesker i alle aldre. Og det er 
måske noget af sommerlejrens hemmelighed. 
Fra den yngste til den ældste. I leg, morskab og alvor. 
Det har været en lang, lang uge. Nu kan de ikke rumme mere. 
Afsked med pyntede borde, taler og farvelsange. ”Hjemad vi 
drager, hjem til den gamle arbejdsby…”. 
Ses vi næste år på Bogensholm? 

Ikke helt den samme vender hjem til far og mor. Der skal soves ud 
og geares ned. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er alt det her også nutid? 
Ubetinget ja!  
Indholdet er det samme, men formen er en anden. Det er børnenes 
tilværelse - og de voksnes med - jo også.  
Pigerne er med og sætter på mange måder en ny tone. 
Den ydre disciplin, parader og retstilling er ikke helt så 
fremherskende. Konkurrencemomentet heller ikke. Nu går børn og 
voksne til flaget og stiller sig i en kreds, mens flaget går til tops. 
Nu står de ikke ret bag stolen i spisesalen, men spiser sammen i 
mindre grupper med en voksen. Måske deltager børnene også mere i 
madlavning og køkkenarbejde.  
Der kan selvfølgelig findes mange forskelle i formen, men indholdet 
er stadig det samme med legen, fortællingen og den fælles 
oplevelse som det centrale.  
Sommerlejren lever og har det godt! 
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BAKKEBOMBERNE OG VANDBAKKELSERNE 
 
 
I stærkt forkortet udgave er her et eksempel på, hvordan en uges 
sommerlejr kan være bygget op over en lille historie skrevet til 
lejligheden: 
 

 
 

 

Bakkebomberne med de store ører levede i Mols Bjerge, og 
vandbakkelserne levede i Begtrup Vig. 
 
De to folk var ikke særlig gode venner. 
 
 

 

      Sagnet siger:        
 
 

Skyerne jog henover 
himmelen, og det var 
forskrækkeligt 
tordenvejr. Uglerne 
tudede, og grene 
knækkede. Pludselig 
flængede et lyn 
nattehimmelen i den 
største eksplosion lige 
over Mols Bjerge og 
Begtrup vig. I den 
kolossale varme midt i 
eksplosionen dannede 
der sig en sten og et 
stykke metal. Stenen var 
så smuk, at enhver, der 
ville se på den, måtte få 
tårer i øjnene. Den var 
et springvand af klare 
farver i solskins-vejr. 
Metallet skinnede som 
nykærnet smør, og det 
klingede som krystal, når 
man slog på det. 
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Ikke før stenen og metallet bliver forenet i to funklende ringe, og 
ikke før disse bliver placeret på fingrene af en Vandbakkelse og en 
Bakkebombe, ikke før kan de to folk igen leve i fryd og gammen. 
 

Den gamle kone stoppede fortællingen, trak vejret dybt og smilede 
så: ”Nu har jeg jo heldigvis alle jer rare børn til at hjælpe mig med 
at finde en vandbakkelse og en bakkebombe!” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lykken er at finde det, der opfylder historien – og redde lejren! 
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HER ER SMIL OG HER ER LATTER 
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FRA LEJRSKOLE TIL LEJRCHEF 
Astrid Nielsen fra Solbjerg har gjort turen på Bogensholm fra elev 
på lejrskoletur til lejrchef for et sommerlejrhold: 
 
Som elev fra Vamdrup kommunale realskole har jeg mange dejlige 
minder fra vore lejrskole-ophold på Bogensholm i årene 1951 og 
1953. 
Det var næsten en hel dagsrejse for at nå bestemmelsesstedet. Vi 
startede med tog fra Vamdrup station til Fredericia, hvor vi 
skiftede til toget mod Århus. Her ventede en lastbil, der skulle 
fragte vores bagage til lejren. 
Vi vandrede ned til Århus havn, hvor vi gik ombord på skibet Ellen 
Knebel, der sejlede os til Knebelsbro. Herfra tog vi turen til 
Bogensholm på gåben. Endelig – godt trætte – kunne vi fra en 
bakketop se den smukke lejr med vandet i baggrunden. Det var et 
skønt syn, som gav os fornyede kræfter til det sidste stykke vej. 
Lejren var pragtfuld og spændende; der var to store sovesale – en 
til piger og en til drenge. Når der var sagt godnat, fik vi en masse 
historier og tøsefnis, og vi klatrede helt op og skrev vore navne med 
tandpasta på hanebjælkerne – mon de er der endnu?? I et vaskerum 
med vaskefade og koldt vand foretog vi vor daglige toilette. 
Mindre spændende var det, når man kom på det hold, der skulle 
tømme lokummer. ”Granly”, som det gammeldags das hed, lå i 
plantagen lidt fra lejren og bestod af flere rum på stribe. Hvert 
rum havde en slags bænk med et hul i midten, og under hullet stod 
en spand at besørge i. Spandene skulle tømmes i et hul i jorden i 
plantagen; vi var to mand til at bære en spand, og så var det bare 
om at gå i takt, ellers skvulpede spanden over. Den anden hånd 
brugte vi til at holde for næsen. 
Vi måtte også hjælpe til med opvasken, som foregik i en zinkbalje i 
det fri. 

 
Den flotte natur i Mols Bjerge oplevede vi til fods, på cykel og i 
busser. I Ebeltoft så vi det gamle rådhus, i Grenå var vi på 
dampvæveriet Gredana, vi så rundkirken i Thorsager og Kalø 
Slotsruin. 
Området 
ved Bogens-
holm er rig 
på natur-
oplevelser. 
Da det jo 
var lejr-
skole, vi var 
på, lærte vi 
om planter 
og dyr, om 
Bogens Sø, 
stranden og 
skoven, men i bjergene legede vi også blegansigter og rødhuder. 
 
Sidst i 1960erne og til slutningen af 1980erne var jeg så heldig at 
besøge Bogensholm igen sammen med FDF i Solbjerg – som tante, 
som klasseleder, som kredsleder og som lejrchef. 
Bogensholm gav igen mange gode oplevelser med børnene i en mere 
moderne lejr. Der er mindre værelser med toilet, et helt moderne 
køkken med opvaskemaskine og meget andet – i det hele taget en 
pragtfuld lejr. 
 
Der er al mulig grund til at lykønske Bogensholm og sige tak for 
mange gode minder! 
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STEMMER PÅ LEJREN 
 

Stemning. Stemmer. Store og større og største på tur … 
Og råbene: Sousen, sousen, sousen … schæferhunden, 
schæferhunden … eller: fedtemadder, fedtemadder, fedtemadder!  
Overalt dagen igennem høres stemmer. I leg, men også i sang og i 
organiserede råbekor. 
Enkelte stemmer forsøger man at høre, men det er ikke meningen! 
Som når souschefen om morgenen overgiver holdet til lejrchefen, 
og der udveksles hemmelige cheford mellem de to øverste på lejren. 
Ord, som kun de, der har prøvet at have en af posterne, kender! 
Ved måltiderne synges der. Sangene er faste, traditioner får 
klangbund i de unges sind. ”Til Himlene rækker din miskundhed, 
Gud” – vil, uanset hvor jeg synger den, altid smage af havregrød.  
Og når man når verset ”End er der en Gud foroven, som råder for 
Danmarks sag …” vil der altid være et billede af et flag, der går ned 
i aftenrøden. 
Til lejrbål synges de uslidelige lejrhits fra March og Lejr, og vi kan 
sagtens finde ud af at skråle ”Bogensholm, Bogensholm, Bogens-
holm”, selv om sangen egentlig handler om en stor, fin lejr på 
Sjælland. 
Men de enkelte år får også deres egne hits. 
 
Sommer på Bogensholm, 
herlige tid. 
Når vi i festlig færden 
åbner eventyrets verden. 
Latter og drengesmil, 
sang og humør. 
Her har vi glade dage, 
stem nu i det bedste, som du kan. 
 
 

Tra trattera, 
reveillen klinger og kalder os ud. 
En dag på ny, trattera. 
Om glade timer vil bringe os bud. 
Vi synger i kor, kom med, 
kom med igen når atter det bli’r … 
 
- som det lød på ”Anchors Away”. 
 
Eller det år, hvor en hollandsk gruppe vandt Melodi Grand Prix og 
straks – ufrivilligt og ubetalt - kom til at lægge melodi til: 
 
Bogensholm, du er sagen, 
dejlig hele dagen, 
dejlig alle nætterne med. 
Bogensholm, liv og lykke, 
blæs os et stykke, 
du er jordens dejligste sted … 
 
Er det nødvendigt ved bålet, giver det varmen at råbe: Hu, hej, 
vilde dyr, små elefanter på cykelstyr. Og er det en lun 
sommeraften, råbes der alligevel! 
 
Er det aldrig så lunt, risler det alligevel en anelse langs rygraden, 
når den – med blikket over Vigen til lysene i Ebeltoft – står på Langt 
over lande. En dag går til ende. Endnu en dag, hvor stemmerne er 
blevet rørt – fra morgen til kvæld. 
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GÆSTERNE GENNEM 100 ÅR 
 
Fra starten i 1907 og indtil den nye lejrbygning blev indviet i 1920, 
bestod lejrholdene udelukkende af drenge fra KFUM og FDF-
afdelinger i Århus. Det var i regelen 14 dages hold, der i starten 
klarede sig med telte og et udendørs komfur. 
Senere fik man opført nogle primitive barakker - efter den tids 
opfattelse fyrstelige forhold. Og stemningen i disse omgivelser 
fornemmer man i Rudolf Bruhns uopslidelige bog ”I sommerlejr” 
 
Efter den nye lejrbygning blev rejst, blev der mulighed for mange 
andre aktiviteter, ligesom lejrholdenes størrelse forøgedes 
betydeligt. 108 køjer til drengene, 3 værelser til tanter og 
separate værelser til lejrchef, souschef og lejronkel. 
Da KFUM allerede i 1918 udtrådte af fællesskabet, blev lejren 
fremover kun benyttet af Århus FDF kredse.  Senere holdt man 10 
dages lejre helt op til lige før 2. verdenskrig. 
Ofte slog 2 eller 3 kredse sig sammen for at kunne fylde den store 
lejr op. 
Nu kunne lejren også benyttes til andre formål. Uden for 
sommerferieperioden blev den brugt af idrætsforeninger, skoler og 
til leder-stævner. Et af de trofaste arrangementer stod Kristelig 
Handelsstandsforening for.  
 
Marselisborglejren 1932 havde arrangeret en udflugtsdag, hvor alle 
væbnerne skulle besøge den på det tidspunkt 25 år gamle Bogens-
holm. 
Kl. 6 om morgenen marcherede de 2300 væbnere til Århus havn, 
hvor de blev indskibet i 3 skibe, bl.a. dampfærgen Freja. Og så 
sejlede man i det smukke sommervejr ud af Århusbugten mod 
Ebeltoft. Efter en præsentationstur gennem de gamle snoede 
gader, gik turen rundt om Ebeltoft Vig, gennem Mols Bjerge til 
Bogensholm. 

Her blev landslejrdeltagerne modtaget af et lejrhold fra Århus 4. 
kreds med lejrchefen, kredsfører Olaf Henriksen, i spidsen. De 
trætte drenge blev godt beværtet, ikke mindst de 7000 røde 
pølser gjorde lykke. Og så blev der rig mulighed for at dyppe de 
ømme fødder i Vigens friske vand. 
Hjemturen formede sig som en lang slange gennem Mols Bjerge over 
Trehøje til Knebel Vig, hvor skibene ventede.  

 
 

Efter en smuk tur under den nedgående sol samledes deltagerne i 
Århus Domkirke, hvor biskop Fr. Bruun-Rasmussen holdt aften-
andagt. 
Uden for kirken stod århusianerne og ventede, og som løn fik de et 
storslået fakkeltog. 
Det blev sent, inden de trætte drenge kunne krybe i soveposerne, 
en stor oplevelse rigere. 
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Ombygningen i 1972 med installation af varme gav nye, store 
muligheder for udnyttelse af lejren. Fra at kunne benytte den i 4 
sommermåneder kunne den nu bruges hele året. 
Og så fik vi et helt nyt klientel ud over de gamle brugere. Kurser, 
lejrskoler, børnehaver, klubber med mange forskellige formål osv. 
Og det er stort set de samme gæster, der kommer samme tid år 
efter år. 
Sidste weekend i januar har de sidste 20 år været reserveret 
hesteklubben Jøkul. 

 
De møder op med 80 islænderheste, der opstaldes på et par gårde i 
Fuglsø. Og så rides der i et par dage i bakkerne med lejren som 
base. 
Fastelavn er som regel besat af DDS Højbjerg, og på den tid af 
året har vi et par hold fra Ingeniørhøjskolen i Århus. 
Marts måned er blevet musikkens måned med Århus Pigegarde, 
Hinnerup Orkester og Rosenvangskolen. Som fast hold på månedens 
sidste weekend har vi i mange år lagt hus til Tilst Idrætsklub, TST. 
Ind i mellem ser vi så vore egne kredse og en del spejdertroppe. 

I april har Fredensborg sogn i mange år holdt konfirmandlejr med 
over 100 deltagere og Lars Tjalve i spidsen. 
Maj måned er som regel besat af børnehaver og lejrskoler. I den 
måned er også Helagerskolen fra Vejle sikker gæst.   

 
2. weekend i juni er reserveret til Gamle FDFere fra Århus. Og i 
slutningen af juni kommer så de første sommerlejrhold. 
Det er ikke Århuskredsene, der fylder op. De tager på andre lejre 
rundt om i landet, men det er stadig FDFkredse, lejren huser - men 
fra andre steder i landet. I flæng kan nævnes Sunds FDF, Odense 
FDF, Frederikshavn FDF og en del københavnerkredse.  
Af sommergæster har vi den glæde hvert år at se Foreningen for 
Væksthæmmede samt Frikirkens Juniorafdelinger fra Norge. 
I august er Vestre Vamdrup altid på lejrskole på ”Bogensholm”. Det 
er det hold, der har største anciennitet; der er ikke rigtigt nogen, 
der ved, hvornår de var der første gang, men det er mere end 50 år 
siden. 
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September er årets travleste tid, idet der skiftes hold op til 8 
gange. 
Blandt gæsterne er en familie Steffens, som i mere end 25 år har 
afholdt familietræf med over 70 deltagere.  
Ellers er det Dalgården fra Højbjerg, Unge Hjems Efterskole, 
Holme Kirkes konfirmandlejr og Interskolen fra Viby, der fylder 
lejren. 
I oktober er det mest weekendudlejninger med FDF kredse og 
ungdomsskoler. 
Efterårsferien er reserveret fritids-
hjemmet i Solbjerg. 
I november holder Beder ungdomsklub 
kursus for klubledere, og FDF Mørke kreds 
har efterhånden tradition for at holde 
familielejr i denne efterårsmåned. 
Også julen har sine faste gæster.  
Anden søndag i advent afholder Gamle 
FDFere deres ”julemik” med kirkegang. 
Derefter samles man til julefrokost og 
lotteri på lejren. 
Weekenden efter holder Fredensvang 
julelejr med juletræ, kagebagning og alt, 
hvad der hører julen til. 
Året slutter med Dansk Røde Kors 
generationslejr. Der er indbudt en del 
mennesker, der ikke har noget sted at 
fejre julen. 
Lejrens bestyrelse er glad for at kunne 
bidrage til dette sociale arrangement, som 
snart har stået på i 25 år. Lejren varer i en 
uge, og finansieres delvis af Røde Kors. 

Som det fremgår, har lejren en stor berøringsflade ud i det danske 
samfund. 
Og selvom ”klientellet” har ændret sig i de forløbne 100 år, så føler 
lejrens bestyrelse, at den også i de kommende år har en forpligtelse 
til at stille Bogensholmlejren til rådighed for alt, hvad der har med 
børne- og ungdomsarbejde at gøre. 
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RABARBERSKRIVELSE OG BARBERVAND 
 

Det hele begynder en dag i foråret, hvor man får indbydelsen med 
hjem. Indbydelsen til sommerlejren. 
Selvfølgelig skal man på sommerlejr (som vi siger i Jylland, mens 
”Køvenhavnerne” tager ”i” lejr). Og selvfølgelig er det på 
Bogensholm – som altid! 
Tilmelding og betaling. Og så kommer rabarberskrivelsen med de 
sidste oplysninger. Hvorfor hedder det rabarberskrivelse?, tænker 
man – og først nogle år efter får man svaret: Jo, ser du – i ”gamle 
dage” var der altid en opfordring deri til at medbringe nogle 
rabarber fra kolonihaven, hvis man havde overskud. Dem kunne 
tanterne lave dejlig rødgrød af! 

 
 

En sommerlejr er også papirarbejde! 

 

Og endnu senere gik det 
op for en, hvad sommer-
lejrene på Bogensholm 
også var! En stor skole i 
at organisere. Lejrens 
tilblivelse har sin egen 
generalplan. Ja, næsten 
en årscyklus, der 
startede på ledermødet 
efter lejren, hvor gode 
ting og de mindre gode 
blev gjort op. Hvad har vi 
lært? Hang økonomien 
sammen? Var der balance 
i programmet? – 
Evaluering hedder det nu-
til-dags. 
Og hvornår skal vi 
reservere lejren næste år? Bordskik læres, når børn og voksne blandes 
 
Ja – engang skulle man faktisk helst være to år forud med 
bestillingen. 
Senere blev det vinter, og da det var allerkoldest, hed punktet på 
ledermødet: nedsættelse af sommerlejrudvalg. For der skulle 
tænkes i idéramme, og der skulle folk til at planlægge det praktiske 
fra bestilling af busser og lastbil til bagagen til indkøb af 
nødvendigt plaster og kalktabletter mod hjemve. Og så kørte det 
ellers efter planen: indbydelse færdig, tilmeldingsaften, 
rabarberskrivelse, bagageaflevering og –transport, bustur – og så 
var man der! 
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Også på lejren var det hele lagt i næsten militærisk præcise 
rammer: dagsprogram, ugeprogram og vagtplaner. Inddeling i 
grupper, så de ældre kunne tage sig af de yngre og de mest erfarne 
kunne vise de nye rundt på lejren. Grænserne var klare – vejen og 
vandet, hegnet mod nabopladsen og så – ja, hvor tæt på Onkel Knuds 
Hytte var det nu, vi måtte gå? 

Ingen sommerlejr uden opgaveløb i bakkerne 
 
Dagen har sin rytme. Morgenandagt og kort møde for lederne, mens 
drengene purres. Morgenparade og morgenmad. Forkyndelsesstund 
og aktivitet. Og kl. 11 – barbervand; tanternes synonym for 
formiddagskaffe til lederne. Efter sigende kommer navnet fra 
dengang, hvor det var det tidspunkt, der bedst kunne frases 
kogende vand til ledernes barbering. 

Faste stunder på en lejrdag: Flaget skal op – og siden ned 
 
 
Varm mad midt på dagen, siesta – ro over lejren en time, inden der 
igen er aktiviteter, måske badning – og slag i slag, til lederne synger 
aftensang på sovesalen for efterfølgende at slå sig på dagens sidste 
kop kaffe, måske en aftenpibe, et slag kort – eller slet og ret de 
sidste forberedelser til dagen efter. 
 
Mange år efter bliver man spurgt, hvordan man er blevet så god til 
at organisere, holde styr på ting, forudse og tage højde for? … Der 
kan kun gives et svar: møderne, turene i FDF og ikke mindst – 
sommerlejrene på Bogensholm! 
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MARCHTUREN GENNEM ”DØDENS HULE” 
 

I gamle dage – og det vil sige frem til 1950erne – drog FDFkredsene 
fra Århus på sommerlejr på Bogensholm i en uge på en helt anden 
måde, end man gør det i dag, hvor man blot sætter sig op i en bus og 
bliver transporteret til og fra lejren. Turen frem og tilbage skete 
dengang for de fleste kredse på denne vis: 
Fredag aften blev bagagen afleveret i det lokale kredslokale. 
Lørdag eftermiddag mødtes sommerlejrdeltagerne så med 
madpakke og regntøj iført solide travesko. Man gik jo i skole og på 
arbejde om lørdagen!  

 
Turen gik til Århus havn med orkestret i spidsen. Her ventede 
Mirabådene på at sejle lejrholdet til Knebel Vig, og endnu engang 

spillede orkestret op, og traveturen til Bogensholm over Vistoft og 
Fuglsø begyndte. 
På et bestemt sted lige omkring Vistoft stod nogle gamle træer og 
dannede en slags port over vejen. Lejrholdet blev kommanderet: 
”Holdt!” – det gjorde man dengang, og lejrchefen fortalte, at når vi 
gik igennem ”Dødens hule”, som han kaldte det, måtte der ikke 
tales, for det kunne bringe ulykker over lejrholdet. 
 
Man stod ret, og så blev der kommanderet march, og i pinlig tavshed 
marcherede lejrholdet en kilometer til lyden af lilletrommens svage 
”bang”. 
På den anden side af ”Dødens hule” blev der igen kommanderet 
”Holdt!”, og her fik lejrdeltagerne lejlighed til at få et glas vand, 
inden de skulle videre til lejren. 
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DEN BLÅ DAME – 
Bogensholms eget spøgelse 

 
Hun var født og opvokset i Agri i 
fattige kår. Hendes far var 
husmand og arbejdede på de 
større gårde som daglejer. 
Hendes mor passede en større 
børneflok og tjente lidt ekstra 
ved høstarbejde og andet 
forefaldende arbejde. 
Hun blev en meget kvik og smuk 
pige, som mangen ”ungkål” gerne 
ville giftes med – både blandt 
gårdmænd og husmænd. 
En husmandssøn vandt hendes 
hjerte – men forældrene lovede 
hende væk til en gårdmandssøn. 
Et sådant giftermål ville hjælpe 
den fattige husmandsfamilie med 
de mange børn til lidt økonomi og 
status. 
Bryllup blev aftalt mellem de to 
familier, og aftenen før prøvede 
den unge brud sin brudekjole 
hjulpet af sin mor. Den blå kjole, 
som man anvendte dengang, blev 
rettet til.  

 
Men pigen ville ikke giftes med 

gårdmandssønnen, og i et ubeset 
øjeblik forsvandt hun ud af huset 

og løb den lange vej fra Agri by 
ned ad hulvejene, gennem ”Hålen” 

og druknede sig i vandet i 
Ebeltoft Vig netop der, hvor 

Bogensholmlejren blev bygget 
flere hundrede år senere. 

Vejen, hun gik ad, førte lige 
gennem sovesalene på 

Bogensholmlejren, og mange 
”bogensholmere” har set ”Den blå 

dame”. 
Skal vi nu nøjes med at sige, at 
det er en spændende historie, 
som nok ikke er helt rigtig, da 

ingen lokale fortællinger i 
Molslandet bekræfter den. 

Men historien om ”Den blå dame” 
har fået utallige lejrhold til at 

lave natlege og naturløb om hende.  
 

Og Bogensholm har taget hende 
til sit hjerte! 
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OM BÅLET SAMLES VI NU I KLYNGE  
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SPORT PÅ LEJREN 
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SOVESALENS EGET LIV 
 

”Langt over lande” er sunget på terrassen. Mylder i skabsgangen. De 
mindste i køjerne ved gulvet – de største ved loftet. Skramlen i 
vaskerummet. Pumpevand i vandfade af blik. Tænder børstes, vand 
på ansigt og hænder, grin, sprøjt og trængsel. 
Så til køjs. 108 køjer i samme rum. 12 rækker med 3 etager. Det 
kan høres! 
Lederes og tanters aftensang i sovesalen: ”Flaget er nede, lejren er 
stille … …”  -  ” Ak, når vi bort herfra skal drage, hjem til den gamle 
arbejdsby.” Tonerne går over i mol, og der 
bliver ganske stille for en stund. Dem 
derhjemme… 
Godnat drenge! Godnat chef! Døren lukkes, og 

kun en enkelt vagthavende går rundt. Spredte bemærkninger, lyde i 
mørket, grin. Stille drenge! En vits fra den anden ende af salen – 
alle jubler. En enkelt af de største på hanebjælken skriver sin 
autograf med tandpasta på træloftet. Sagte hvisken, en lyd, så 
bryder latteren ud igen. Nogle er faldet i søvn. Endelig er der ro. 
Alle sover efter dagens mange begivenheder. 
Lejrchefen går en sidste runde og mærker ansvaret tynge en smule 
i nattemørket ved lyden af de sovende drenges åndedræt. 

Alt det blev lidt anderledes efter ombygningen 
til værelser – og det var måske godt nok set i 
bakspejlet. 
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LEJRENS KLOKKER 
 
Til alle tider har klokken indgået som et meget vigtigt instrument i 

afviklingen af rytmen i lejrholdets 
dagligdag. Den kalder til 
morgenparade, til spisninger og 
lyder ved enhver samling til dagens 
mange arrangementer. Inden flaget 
tages ned om aftenen høres først 
de ni bedeslag. 
Derfor har ”klokkeren” altid haft en 
vis status blandt lejrens 
”embedsmænd”.  
Da den nye lejr blev taget i brug i 
1920, blev der straks anskaffet en 
dejlig malmklokke. Den blev hentet 
ved en strandingsauktion på 
Vestkysten og stammede fra et 

havareret hollandsk sejlskib S/S ARIEL. Dette navn var 
indgraveret i klokken. 
Den blev købt af en godsejer Heilmann på Karlbygaard og gennem 
dennes datter, der var gift med arkitekt Johs. Frederiksen blev 
den skænket til lejren. 
Den havde en usædvanlig smuk klang. 
Men ved et indbrud i halvtredserne forsvandt klokken, på trods af 
den var taget ned for vinteren og anbragt under køkkenbordet. Det 
var et stort tab, da mange lejrdeltagere havde et helt personligt 
forhold til dette klenodie.  
Der blev anskaffet en ny klokke med indgraveret FDF. Den blev i 
starten anbragt på et rørstativ, som skulle illudere klokkestabel. 
Men det gik hurtigt til, og klokken blev anbragt på den gamle plads 
under taget på lejrens nordøstlige hjørne. Der hænger den endnu, 
men dens klang er ikke noget at ”skrive hjem om”. 

I mange år var det bestyrelsens store ønske at få en større og 
mere vellydende klokke monteret i en rigtig klokkestabel, og det 
lykkedes i forbindelse med 90 års jubilæet i 1997. 
Et af vore gamle medlemmer, lejrchef og kredsfører i Århus 5. 
kreds Poul Børge Nielsen havde ved et jubilæum som overfartschef 
ved Rødby Femern ruten fået overdraget en stor skibsklokke 
stammende fra en ophugget DSB færge Danmark. Den var rigelig 
stor til en parcelhushave, så han ville gerne skænke den til lejren i 
anledning af jubilæet. Betingelsen var, at vi lod den ophænge i en 
rigtig klokkestabel.  
Klokken blev midlertidig ophængt i lejrgården og lød første gang 
over lejren ved festgudstjenesten på jubilæumsdagen. 
Og så måtte man i gang med at konstruere en klokkestabel.  
Lejrens inspektør fremstillede et par modeller, så bestyrelsen 
havde noget at vælge imellem. 
Man valgte en model udført af 
6tommer trykimprægnerede 
træstammer. 
Ved hjælp af egne folk blev 
stabelen bygget i inspektørens 
have i Højbjerg, derefter 
adskilt og fragtet til lejren. 
Opstillingen foretoges i foråret 
1998, og den er blevet et 
centralt samlingspunkt for 
lejrens børn.  
Den indgår nu som en markant 
silhuet i lejrens ”skyline”. 
På stabelens sydside fortæller 
en mindeplade om klokken og 
dens giver.  
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RESPEKT FOR FLAGET 
 

At hejse flaget over lejren har i generationer været en helt 
naturlig del af lejrdagen. Flagstangen er placeret på flagbastionen, 
en forhøjning omkranset af nogle store sten.  
Navnet ”-bastionen” skal nok ses i sammenhæng med den tidlige 
tradition for geværer og eksercits i FDF. Bastionen menes at have 
fået sin plads omkring 1915. 
Det var også her, man lærte ordet tabu! I mange år var det en helt 
fast regel, at man ikke måtte betræde flagbastionen, med mindre 
man var flaggast og havde til opgave at hejse eller stryge flaget. 
Det var tabu. Man lærte respekt for flaget! 
Åja - så var der lige en undtagelse. Lavede man for meget ballade på 
sovesalen om natten, kunne man godt få en tjans med i nattøj at stå 
og holde ved flagstangen (men da var flaget naturligvis nede) 
På grund af lejrens placering og frie udsyn over vigen har flaget 
været betragtet af beboerne i Ebeltoft på den anden side. Det fik 
en ung lejrchef at mærke i sommeren 1976. Arveprins Knud – bror 
til afdøde Kong Frederik, der havde været FDFs protektor – døde 
og skulle begraves. Af den grund valgte lejrchefen – på linje med 
offentlige institutioner i landet – at flaget skulle sættes på halv 
stang, indtil begravelsen var foretaget. Lejrholdet fik naturligvis at 
vide, hvorfor det skete – og at det i øvrigt var den eneste måde, 
begravelsen ville blive markeret på. 
Men næppe var de første havregryn hældt i tallerkenerne i 
spisesalen, før telefonen begyndte at ringe. Folk i Ebeltoft ville 
vide, hvad der var sket på lejren, siden der blev flaget på halvt. Da 

lokalredaktøren for områdets avis ringede midt på formiddagen – og 
i øvrigt ikke vidste, der var begravelse i kongehuset – og som den 
ottende eller niende fik begrundelsen, besluttede lejrchefen at 
sætte flaget på hel! 
 
Flagbastionen er som nævnt omgivet af nogle større sten. Nogle af 
disse bærer inskriptioner: 
 

• JOH XX 21 2. hold 1. kreds 1921 (med skjold) 
• Giv aldrig tabt – 1923 
• TF 27 – ren sand 
• Giv aldrig tabt  Håb jer øvet  1928 
• Lejrliv – festlig fryd  Bogensholm 1920-30.  
     (Bagsiden: 1864 – Sønderjylland – 1920) 
• 1978  Århus 5. kreds 

 
Bestyrelsen rejser en ny sten i anledning af jubilæet: 
 
 

 
Bogensholm 
1907 – 2007  
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MODERNE TIDER 
 

Bogensholm har naturligvis altid skullet følge med tiden. Derfor er 
det heller ikke overraskende, at man på 
en søgeside på internettet kan skrive 
”Bogensholm” – og så få mere end 500 
valgmuligheder; heraf handler en del om 
andet end lejren. Er man mere præcis 
og skriver Bogensholmlejren, får man 
ca. 125 hjemmesider at vælge imellem. 
Heriblandt selvfølgelig lejrens egen, 
hvor man kan finde alle nødvendige 
informationer om lejren og 
omgivelserne. 
Men derudover kan man klikke sig rundt 
mellem mange foreninger og 
institutioner, klubber og internationale 
organisationer, der på deres 
hjemmeside fortæller om 
arrangementer og oplevelser på den 
skønne lejr. 
 

Lejrens egen internetside finder man på www.bogensholmlejren.dk. 
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PÅ VEJ IND I DE NÆSTE HUNDREDE ÅR 
 

Vores herlige plet – Bogensholmlejren – får lov til at markere sin 
100 års fødselsdag d. 18. august 2007.  
Dette jubilæumsskrift har i tekst, tegninger og billeder søgt at 
fortælle en lille del af historien om de 100 år, der nu er gået. 
 
Lejrens bestyrelse vil fremadrettet satse på en fortsat optimal 
vedligeholdelse af selve lejren, så den til enhver tid står klar til at 
modtage gæster. Det vil ske, uden at selve lejrens status som 
sommerlejr/helårslejr ændres. Bogensholmlejren er i dag et billede 
af det sidste århundredes lejrform – og dermed et stykke 
Danmarkshistorie. Derfor kan lejren sagtens moderniseres med 
nænsom hånd, og det er med i bestyrelsens løbende overvejelser. 
Solvarme overvejes. For at følge med tiden skal der måske 
etableres trådløst netværk. Hele tiden er nye forbedringer til 
drøftelse! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onkel Knuds hytte står for en modernisering og udvidelse, så den 
kommer til at leve op til nutidens ønsker om bedre komfort. 
 
Lejrens udenomsareal er under drøftelse i bestyrelsen. De 3,1 ha 
skov og beplantning i øvrigt skal udtyndes, og der skal laves 
børnevenlige stier på arealet. Bestyrelsen har i den anledning 
kontakt med sagkyndige, ligesom FDFere med kendskab til skovdrift 
bistår bestyrelsen. 
 
Mange af stedets lejere har haft og har fortsat behov for støtte 
fra det offentlige for at kunne komme på lejren. Derfor følger 
bestyrelsen med stor interesse kommunernes, regionernes og 
statens tilskudspolitik. 
 
Bestyrelsen ser optimistisk på Bogensholms fremtid! 
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Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. 
Joh. 3, 8 

 
 
 


