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»Vil du prøve at holde,« spørger Inge Bach, og 13-årige Sascha tager gerne i mod den store belgiske kæmpekanin.
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Af Julie Goul Svendsen

jusve@viborgfolkeblad.dk

BJERRINGBRO: Bilerne hol-
der ikke i kø til efterårsferiens 
udendørsaktiviteter, når den 
starter både blæsende og grå.

Men én bil har dog fundet 
vej til Dyrebakken i Bjerring-
bro lørdag formiddag, og fa-
milien Nørregaard Lund Mik-
kelsen ser ikke ud til at fortry-
de deres beslutning.

Victor på to år har kastet sin 
kærlighed på en traktor, mens 
Sascha på 13 og Clara på 15 år 
nyder at være et sted, hvor de 
må røre ved dyrene. 

»Jeg har været i rigtige zoo-
logiske haver før, men der 
kommer man jo slet ikke tæt 
på dyrene. Det må man her, og 
det er det bedste,« siger Sascha, 
der netop har fået stedets bel-
giske kæmpekanin i favnen.

En personlig oplevelse
Det er Inge og Hans Bach, der 
står for den daglige drift af ste-

det. Det har de gjort siden de 
første dyr kom til i 1969, og 
stemningen på Dyrebakken 
er hjemlig og anderledes.

»Vi har været her før, og det 
er en stor del af oplevelsen, at 
man får en personlig rund-
visning sammen med Inge og 
Hans. De er nogle dejlige men-
nesker, og man kan mærke, at 
der er kærlighed i alt, hvad de 
gør. Det er et dejligt sted at vi-
se frem til sine børn, for det 
fortæller også historien om, 
at forskelligheder er godt, og 
at tingene kan gøres på man-

ge gode måder,« siger Pernille 
Nørregaard Lund Mikkelsen.

Sidste år var et sted mellem 
600 og 700 besøgende forbi 
Dyrebakken i uge 42. Det har 
Inge Bach ingen forventninger 
til i år.

»Det gør ikke det store for 
os, hvor mange der kommer. 
Vi har dyrene uanset hvad, 
og vi vil meget gerne vise dem 
frem, men det skal være på vo-
res måde,« siger hun og uddy-
ber.

»Det betyder, at jeg gerne 
går med en tur rundt og viser  
vores dyr frem, giver dem en 
godbid og fortæller om de en-
kelte dyr. De har jo alle en hi-
storie, som er vigtig for netop 
dem,« siger Inge Back og hiver 
papiret af en pakke Karen Volf 
kager.

Det er godbidder til vaske-
bjørnene, for der er lidt ekstra 
guf i ferien, når der er besøg.

»Det er jo sjovt at se dyrene 
blive fodret, og selvfølgelig er 
det de ekstra lækre godbidder, 
vi finder frem, når vi har be-
søg,« siger Inge Bach og griner.

Et godt liv
Inge og Hans Bach overtog 

gården i 1965, og de har al-
tid drevet almindeligt land-
brug. Kun tre år efter - i 1968 - 
startede de første besøg, hvor 
specielt børnehaver og skoler 
kom og så gårdens dyr. De før-
ste mere eksotisk dyr kom til, 
da parrets yngste søn tog en 
dværg-kænguru med hjem fra 
sin erhvervspraktik i Aalborg 
Zoo. Det var i 1986.

»Siden er der bare kommet 
flere til,« siger Inge Bach og 
fortæller, at hun gennem åre-
ne selv har flaske ni kængu-
ruer op.

Hans Bach blev ramt af en 
blodprop i 1992, men det har 
ikke fået ægteparret til at dros-
le ned.

»Om vi kan blive ved med 
at holde til det? Vi kan ikke 
holde til at lade være. Det her 
holder os i gang, og vi lever jo 
et skønt liv med de her dejlige 
dyr,« siger Inge Bach.

Y Galleri
Se flere billeder på 
www.viborgfolkeblad.dk

Der er dejligt på 
Dyrebakken hos 
Inge og Hans
Familien Nørregaard Lund Mikkelsen var efterårsferiens 
første besøgende på Dyrebakken i Bjerringbro, og der er 
en helt speciel og personlig oplevelse at køre efter.

Der er både dyr og spændende maskiner på Dyre-
bakken. To-årige Victor var glad for traktoren.

»
Om vi kan blive 

ved med at holde 

til det? Vi kan ikke holde 

til at lade være. Det her 

holder os i gang, og vi 

lever jo et skønt liv med 

de her dejlige dyr.

INGE BACH,  Dyrebakken
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Pernille og Philip Nørregaard Lund Mikkelsen med sønnen 
Victor og plejebørnene Sasche og Clara. Det er kun Pernille, 
der har været på Dyrebakken før, men resten af familien var 
yderst begejstret for lørdagens udflugtsmål, hvor de til 
med havde det hele for sig selv. Foto: Morten Pedersen.

Mums - når godbidderne er Karen Volf-ka-
ger, så er der fest hos vaskebjørnene.

»Må vi få den med hjem?« Et spørgsmål der næ-
sten skal prøves af et par gange. 

Det er kutyme, at Inge bach tager folk med på en rund-
tur, når de besøger Dyrebakken. Så er der godbid-
der til dyrene og mulighed for at klappe og kæle.


