
Ulykken i Bahl 1945 
Den 3. juni 1945 skete der en frygtelig ulykke i Orten Plantage,  der kostede 4 drenge livet og 

skadede 2 andre børn alvorligt. 

Tyskerne havde en militærforlægning i plantagen, hvor der var et stort våben og 

ammunitionsdepot. Da tyskerne havde forladt området, blev bevogtningen overtaget af 

frihedskæmperne indtil ”Skidtet” var fjernet. Desværre skete ovennævnte ulykke, inden de 

havde nået at få det hele væk. 

Jens Friis, Bahl gik op til plantagen, sammen med sine 3 drenge den 14 årige Verner, den 12 

årige Gunnar og den 11 årige Bent, deres søster den 5 årige Karen var også med. 

De ville op og kigge på tyskernes efterladenskaber. På vejen derop mødte de naboen Johannes 

Jørgensens børn, 7 årige Valdemar, 12 årige Tove og deres 18 årige kusine Esther. De tre børn 

fulgte med de andre op i plantagen. 

Verner brugte en del af sin fritid hos frihedskæmperne ved depotet, han havde hørt dem tale 

om en kasse med sprængstoffer, de havde fundet, som en ekspert skulle komme og 

undersøge. Desværre nåede den lille flok at finde kassen, inden eksperten kom. De blev enige 

om at tage kassen med for at undersøge indholdet. 

Verner bar kassen ud af plantagen, medens de tre drenge gik tæt op ad ham, de øvrige kom et 

stykke bagefter. 

Da kassen var meget tung, snublede han med den, og så skete eksplosionen. De fire drenge 

blev dræbt. Karen fik en splint i hovedet. Den gav hjernebetændelse, men hun overlevede 

uden men. Tove fik en splint i brystet, som ikke kunne fjernes. Den har nok ikke givet de store 

gener senere i livet, da hun først for nylig er død af andre årsager. 

Drengene blev under stor deltagelse begravet på Outrup Kirkegaard  d. 8 juni 1945 

Kilde: Niels Chr. Pedersen,  Varde, tidligere Bahl 
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