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Marts 1995: 
Ons 01 Samtaler 9.c 

Tors 02 Samtaler 10.a 

Man 06 Meddelelsesark 8. kl 

Tirs 07 Skolebestyrelsesmøde 18.30-

Tirs 07 Kagecafeen på Hansted Hospital er åben 
kl. 14.00-16.00 

Ons 08 Samtaler 1.a og 1.b 16-

Tors 09 Husholdningensforeningen, inklusive mænd, 
besøger Horsens Kunstmuseum kl. 19.00 

Uge 11 Temauge i 1.& 2. klasserne 

Man 13 Samtaler 8.b 16-

0ns 15 Samtaler 8.a 16-

Tors 16 Samtaler 8.c 16-

Tors 16 Pensionistforeningen afholder generalfor
samling med banko i Egebjerg klubhus 
v/hallen kl. 14.00 

Tirs 21 Samtaler 3.a og 3.b 16-

Tirs 21 Vinterens sidste syng-sammen aften i Ege
bjergskolens musiklokale kl. 19.30 

Ons 22 Samtaler 3.a 16- og 3.b 17-

Tors 23 Skolekoncerter 10.55 2.& 3. kl og 12.10 
4.& 5. kl 

Uge 13 9.c hyttetur (4 dage) 

Tirs 28 Samtaler 6.ki16-

Tirs 28 Lundum-Hansted menighedsråd afholder 
offentligt regnskab- og budgetmøde kl. 
19.00 i konfirmandstuen 

Ons 29 Samtaler 6.ki16-

Tors 30 Klassegennemgang 5.kl15-16 

April 1995: 
Søn 02 Forårs- og påskekoncert i Hansted Kirke kl. 

19.30 

Man 03 Samtaler 4.kl 16-

Tirs 04 El-dag skolebestyrelsesmøde 18.30-

0ns 05 Samtaler 4.ki16-

0ns 05 Husholdningsforeningen forbereder påske
menuen i skolekøkkenet kl. 19.00 

Tors 06 El-dag 

Lør 08 til og med tirsdag den 18.: eleverne påske-
ferie 

Ons 19 Samtaler 5. kl 16-

T ors 20 Samtaler 5. kl 16-

Tors 27 Husholdningsforeningen afholder ordinær 
generalforsamling kl. 19.30 i musiklokalet 

Uge 17 Temauge i lilleskolen 

Maj 1995: 
Tirs 02 Generalprøve skolefest 9.05-11.40, 

Skolebestyrelsesmøde 18.30-

Tirs 02 Kagecafeen på Hansted Hospital er åben 
kl. 14.00-16.00 

Ons 03 Skolefest 

Tors 04 Fakkeloptog med efterfølgende mindeguds-
tjeneste i Hansted Kirke ca. kl. 22.00 

Man 08 Samtaler 2.a og 2.b 17-

Tirs 09 Orienteringsløb 7. kl 8.10-ca.14 

Uge 20 Skriftlige prøver 9. & 1 O. kl 

Man 15 7. kl "blå mandag" 

Ti r 16 Samtaler O.a og O.b 16-

Tors 18 Samtaler O.a og O.b 16-

Ons 24 Sidste skoledag for 9. & 10. kl 

F re 26 Eleverne Kr.himmelfartsferie 

Man 29 Skolekoncert 12.1 O 4. & 5. kl. 

Ons 31 Indskolingsmøde O.kl. 19-21 

Juni 1995: 
Tirs 06 Skolebestyrelsesmøde 18.30-

0ns 07 Indskolingsmøde 1. kl 19-21 

Tors 08 Nye O. kl elever 16-17 

Tors 15 Udflugt2.a&2.b8.10-

Tirs 20 Meddelelsesark til 7.kl 

Ons 21 Translokation19.30-21.30 

F re 23 Sidste skoledag før sommerferien eleverne 
får fri kl. 11.40 



Erindringer fra besættelsestiden af PederPedersen 

Nu ved 50-året for Danmarks befrielse, dukker der en hel del 
minder frem, som jeg vil prøve at berette om her. J eg var 12 
år da tyskerne kom i 1940, og 17 år da de rejste hjem. De 
første år gik jeg i skole hos lærer Fieher oppe 1 den gamle 
skole på bakken. Fra 1942 overtog jeg jobbet som landbrugs
medhjæper hos min far på Højvang. 

--~------·~--------------------J_ __________ __ 
Invasionen 
Den 9. april 1940 blev min familie og jeg 
vækket af en øredøvende larm. Larmen 
viste sig at stamme fra flyvemaskiner, ikke 

·en -men mange. De fløj utroligt lavt, de fløj 
så lavt, at de måtte stige hver gang de 
mødte en forhindring, et hus, et træ eller 
nogle el-ledninger. 

Flyene nedkastede nogle grønne løbesed- . 
ler med "Oprop" om at tyske tropper var i 
fuld gang med at rykke ind i Danmark og 
Norge. Flyene blev ved med at komme i 
bølger hele formiddagen. Det var ikke 
jetjagere som vi kender i dag, men de 
frygtede tyske Messerschmitt-jagere. Der 
var også tungtlastede bombefly iblandt, 
aktionen gjaldt jo også Norge. Mange af 
flyene var sikkert på vej dertil. 

Nordmændene holdt stand mod den tyske 
overmagt i flere dage. Danmark blev rendt 
over ende i løbet af et par timer. 

Radioen blev naturligvis åbnet, vi hørte 
både statsminister Stauning og Kong Chris
tian X, opfordre danskerne til at udvise en 
rolig og værdig holdning til det der nu var 
sket. Allerede ved 11-tiden samme dag kom 
de første tyske enheder op ad Egebjergvej, 

Horsens folkeblad. 
N•.S2. l Tir.dac dea 9. A.Jlril lUO. : l 7> . ... , 

Tyske Tropper besatte i Dag Danmark. 
To ProklanuaCiooc-r C il d~C .. ,.DI'Iik.-. l'olk, f'~R fra clf'n lncl,aH~ h·~k«" lionllpaadaant. 
liaupi,.cb, OK' ~n fra IIH . . 11ajc~~~- -"•o~rcn Olf ~taC.IIIltllilll"it('r Th. s,,uanin«. 

som dengang hed hovedvej 10 og var ho
vedvejen op gennem Jylland. De tyske 
enheder bestod af lastvogne med soldater 
på ladet. De var udrustede med håndvåben 
og midt på ladet stod opstillet et maskinge
vær på en trefod. Vi gik ud til vejen, hvor 
også naboerne var mødt op for at se hvad 
der foregik. 

Der blev diskuteret og stillet spørgsmålet 
hvordan sådan noget kunne ske uden at vi 
vidste noget? Hvad vilde det betyde for 
fremtiden? For en 12-årig var det nok de 
voksnes dystre og alvorlige miner der 
gjorde størst indtryk. Det gjorde også ind
tryk at se et ægtepar på den anden side af 
vejen, som stod og gjorde HEIL-hilsen hver 
gang der kørte en deling forbi, det vagte 
stor jubel for soldaterne. 

Næste dag, den 10. april kom en deling 
forsyningstropper kørende med hestefor
spand, det stod i skærende kontrast til det 
store opbud af fly dagen før. De hestetruk
ne vogne svingede op ad alleen til Højvang, 
hvor de holdt rast i et par timer, hvorefter 
de kørte nordpå igen. Medens de holt hvil 
blev der holdt skarpt udkik efter de fly der 
kom forbi, var det ven eller fjende. 

Indkvartering 
Samme dag om eftermiddagen kom en tysk 
officer og forlangte at få stillet et værelse til 
rådighed for to soldater. 

Karlen, som boede i karlekammeret der 
lå i forbindelse med hestestalden, flyttede i 
hast ind på gæsteværelset i stuehuset, så de Side 3 



Side 4 

tyske soldater kunne få karlekammeret. 
Det viste sig nu at tyskerne kun blev 

boende i to dage. De opførte sig forøvrigt 
eksemplarisk, var særdeles høflige og kom 
og sagde farvel og tak da de rejste igen. De 
havde tydeligt nok fået ordre om at opføre 
sig ordentlig. Da de var ved at flytte ind, 
kom den genbo, som dagen i forvejen 
havde heilet til tyskerne, og tilbød sin 
hjælp, idet han talte tysk. Han fik et meget 
bestemet NEJ TAK! Mine forældre ønskede 
ingen hjælp fra den side. 

Krigen skabte mange problemer 
Nu gik der lang tid hvor vi ikke mærkede 
meget til den tyske besættelsesmagt. Der 
var selvfølgelig en del trafik frem og tilbage 
ad Egebjergvej af tyske militærkøretøjer. 
Der var også en del tyske transporter ad 
banen gennem Hansted. 

Det der optog sindene mest var alle de 
små problemer i dagligdagen, som krigen 
førte med sig. Allerede fra den 9. april for
langte tyskerne at mørklægningen skulle 
være effektiv, angiveligt for at gøre det 
vanskeligt for de allierede at foretage luf
tangreb om natten. Det betød at al gadelys 
blev slukket. Det gjorde nu ikke så meget i 
Hansted og Egebjerg for der var ingen 
gadebelysning på den tid. Værre var det at 
alle vinduer skulle blændes så intet lys 
kunne slippe ud. 

Det gav et stort salg af rul
legardiner. Der blev frem
stillet noget kraftigt, sort 
papir (mørklægningspapir) 
som man kunne købe og 
selv sætte på rullegardin
stokkene. I stalden var det 
et stort problem for der var 
mange vinduer. Der blev 
set meget strengt på for
syndelser på dette område. 

Cyklerne skulle have 
lygterne blændet af, så ly
set kun kunne komme ud 
af en stribe på ca. l x 4 cm 
og den nederste del af bag
skærmen skulle males med 
hvid farve, så cyklen var 
lettere at se i mørke. 

Alle private bilister måt
te aflevere deres nummer
plader. 

Kun læger, Falck og andre, som havde 
livsvigtig kørsel, fik lov at køre og fik tildelt 
en mindre mængde benzin, taxaer og last
vogne fik ligeledes en mindre tildeling, 
indtil lagrene slap op. Der var meget stille 
på vejene dengang. 

Rationeringskort 
Snart var der mangel på alt og der blev 
indført rationering. Rationeringskortene 
blev udleveret på kommunekontoret en 
gang i kvartalet. Når vi så skulle på indkøb 
måtte vi have mærker med. Efterhånden 
som krigen skred frem blev det mere og 
mere svært at få mærkerne til at slå til. 

Et meget stort problem var mangelen på 
brændsel. Før krigen fyrede de fleste med 
kul og koks, det kunne man slet ikke få nu. 
Situtionen forværredes af, at de to første 
vintre under krigen var meget strenge (med 
kulderekorder på minus 30°C) isvintre som 
lukkede havnene totalt. · 

Mangelen på brændsel gjorde, at mosen 
i Egebjerg Kær blev en af de travleste ar
bejdspladser i Egebjerg. Der blev gravet 
tørv som aldrig før, ikke blot til eget brug 
men også med salg for øje. Inde i byen 
havde de jo også prøvet at fryse, så tørvene 
blev revet væk længe før de var tørre. I 
Hansted Skov var der også travlt, mange 
træer blev fældet, ja selv stødene (rødder 
ne) blev taget op og brugt til brændsel. 



Tøj kunne man heller ikke få og her var 
opfindsomheden stor. Når et jakkesæt var 
slidt, kunne man få en skrædder til at 
vende det; det var jo ikke slidt på bagsiden. 
Flippen på skjorten blev vendt, damestrøm
per blev "opmaskede" når der var løbet en 
maske og gamle kjoler blev syet om til 
børnetøj . Værst var det med arbejdstøjet, 
det blev jo hurtigt slidt, så der blev syet lap 
på lap. 

Næsten alle varer i husholdningen var 
der mangel på og nogle varer kunne slet 
ikke fåes. Det gjaldt især varer som kom
mer fra fjerne lande, f.eks. kaffe, the, kakao, 
krydderier og tobak, margarine kunne 
heller ikke fåes. Sæbe og vaskepulver var 
der meget lidt af og det vi kunne købe var 
af en meget dårlig kvalitet. 

I mange tilfælde blev der lavet erstat
ninger, med større og mindre held. Kaffeer
statning med sødetabletter smagte rædsels
fuld, men blev ikke desto mindre drukket i 
store mængder. The blev fremstillet af 
tørrede æbleblade (æblethe), det smagte 
forøvrigt ganske godt. 

Tobaksvarer var der også stor mangel 
på. Da jeg var 15 år og begyndte at ryge 
cigaretter, kunne jeg få en 10-styks pakke 
om måneden, det kunne man ikke blive for
falden af. 

Trafikproblemer 
Efterhånden blev benzin-rationerne tillast
og rutebiler så små at de fleste valgte at 
montere "trægas". Det bestod af en genera
tor hvori der blev fyret med bøgebrænde 
som var savet i meget små stykker. Ved 
forbrændingen udvikledes der gas som 
motoren kunne køre på. En del taxa-vogn
mænd fik også monteret "gengas" som det 
hed. 

Hestene kom igen til ære og værdighed, 
i mange tilfælde måtte de erstatte bilerne 
som stod og var klossede op. Mange kan 
sikkert huske visen Hyp lille Lotte om taxa
manden der er gået tilbage til hestedrift 

Togene blev meget benyttede. Her gjorde 
brændselsmangelen sig også stærkt gælden
de. De gamle damplokomotiver hvor der 
før blev fyret med kul, måtte man nu nøjes 
med tørv og brunkul. Det kneb tit med at 
holde dampen oppe. Ikke så sjældent gik 
toget i stå når det skulle forcere den krafti
ge stigning der er på strækningen fra Han
sted til Serridslev. Når toget så havde holdt 
stille en tid og der var fyret godt op under 
kedelen, så forsøgte man igen, men det var 
tit svært at komme i gang igen. 

Cyklen var det mest yndede transport
middel, der var bare det store problem at 

~llillll~;~~~~~~~~~~~~~ det var umuligt at skaffe dæk 

og slanger. Når dækkene var 
tyndslidte kunne de nemt 
punktere, så vi havde altid 
lappesager med. Når cyklen 
så punkterede på turen, blev 
den lige vendt på hovedet og 

Mange avlede tobak i haven til egen brug. 
Når naboerne mødtes om aftenen, blev der 
udvekslet erfaringer med hensyn til tørring 
og behandling. Hvordan det smagte ved jeg 
ikke, men det lugtede ikke ret godt. 

lappet på stedet, så · kunne 
man køre igen . Når dækkene 
så var slidt helt igennem blev 
der lagt dæklapper under. 
Hvis der først var tre-fire lap
per på hvert hjul, kunne det 
være en rystende oplevelse. 
Allersidste u dvej var at man 
tog slangen u d af det slidte 
dæk og lagde et tykt stykke 
tov i stedet. 

Anna og Svend Engelbrekt 
som drev Egebjerg Træskorin
gefabrik med omkring 15 an
satte, havde samtidig en mand 
ansat på cykelværkstedet, han 
var fuldt beskæftiget med at 
lappe og reparere cykler. 

Sammenhold 
De fleste tog situtalionen med godt humør. 
Sammenholdet havde aldrig været bedre. 
Der blev arrangeret ALSANG . Det var sam- Side 5 



menkornster hvor folk mødte op og sang 
alle de kendte fædrelands sange. Et sang
hæfte blev sendt til samtlige husstande den 
hed "Kongesangbogen". 

Der blev også arrangeret ALGANG, det 
var det samme som de marcher som "Fods
law" afholder i dag. Der var meget stor 
tilslutning til disse stævner. 

Udgangsforbud 
I de første krigsår fik den tyske besættelses
magt "Den kolde skulder", men efterhånden 
blev modstanden mere indædt og agresiv. 
Danskernes tålmodighed var ved at være 
opbrugt, tyskerne kviterede med undtagel
sestilstand og udgangsforbud. 

Efter krigen kom det frem, at bladet blev 
trykt i en villa på Hulvej, hos fuldmægtig 
H.W.Sørensen. Trykkeriet var gemt godt for 
tyskerne. Først skulle man ind i villaen, så 
ud i gården, derefter ind i et lille baghus og 
op ad en trappe. Her kom man ind i et 
møbleret værelse hvor der boede en lo
gerende, sagde man. 

Når man åbnede et klædeskab og trak 
tøjet lidt til side, var der en lem som kunne 
åbnes, krøb man derigennem var der et lille 
rum hvor trykkemaskinen stod. Skulle 
tyskerne finde skjulestedet, ville man sige at 
det nok var den logerende som havde 
trykkeriet, men at han ikke var hjemme i 
øjeblikket Jeg har selv nogle eksemplarer af 
"Frit Danmark" og andre illegale blade 
liggende, men de er desværre så gulnede og 
af så dårlig kvalitet at de vanskeligt kan 
gengives her i bladet. 

Egon Mortensen fortæller 
Den østjyske længdebane, som løber gen

.,--------'---------- --- ---------------, nem Hansted, blev i stor 
_!i _o ___ :r:. .s ___ e __ n.._..? _ _''_E __ ~ _k __ 9..::.:_ 

Der blev fra tid til anden indført ud
gangsforbud fra kL 21.00 om aftenen til kl. 
6.00 næste morgen. Det indebar, at når der 
f.eks. var fest i Idrætsforeningen, skulle 
festen være slut og alle være hjemme igen 
inden kl. 21. Især om sommeren var det en 
speciel oplevelse. 

Siv-flctterkouæuB!!iet__"1:~.~.1,~4 o_g __ Q!!l~E!k . ]IQ.~J'LJA~ Sol;:: ~ekendt nedbrænu
te ror-nogen- -Tid. siden ..let for T"ysJt:Hnc erbcjdende~~lm- og Sivfletteri 1 
Bishol t. Virksou:hc:dcn virker 1midJ;ertid stadi_g ·som oa!lllecentral for det 
'fletværk, som ~n; s tor J.iel at E,:;nens __ Bolloere, særlig 1· cg ~mk ring G lud, er " 
skatnlø 9c nok ·t U · at · fremstille . .-Lingt de fleste ar di_sr;;e: Hjemmeværnemagere 
ha. r d(:':t&s · daglige Vdk~llll!!e ved airligt dansk .A.rØe jde, og 'dyrker ·'Vr.::rz;emager1" 
soiå It'ri tidsbeskæftigelse. Findes ~ virkeli g endnu i dette land Mennesker, 

_de .r . 1 ~e er k lal~ e. over, , o t _ d~ ved a t udfØre_ den Slågs_~ ~rbe j dEl ·hjælper Danu;ark 
Unelettrykkere o~ stempler . s1g_ s~lv som-·daa:rlige · Land~nd ? . . 

Vi retter ~:n meget kraftig rlen~11I-1ng til alle d1 s se T~'sker-Haandlangere 
Ijold ·straks· inda. · Tilsmuds· ikk~ y~rtgere. j~retl Hænder ved at h-jælpe FJen-

.ilcn ~~!~~:;::t{ g e danske om· frt' afbryde al Otligang· med de Naboer., der 
fra nu af arbejder for ~jendun. 

~ltulde der. 'bl andt Fletterne vær_e ·enke lte, der bar v<eret ~Ødt til at 
tage dette · Arbe jde: for a t eksistere, da er det en nat-ional Pligt at skaffe 
detr. andet Arbe jde. . 

~a~iJLrgp_~rne y_il have_ :~...Ylli Pn~ øst:J;"ø Kirke~aa.rd b!i~ravede T:lskcrn:" _ . 
rorleden Dag 6--,.rygtninge-BØrn, so~ var_ afgaae t ved nøaen her 1 B~en._ B'-ora 
velsen overvaagedes af en Deling tjtlke boldater , og en F el tprrest f'onettede 
JordJ:aake. s te l sen. . . r Talen over .de af Underernærin~ og forskel11~e epidemiske, ;"ygdotJJme dØde 
B(.~rn, ud trykte Mn sin ·f' g Tysklands cfficielle In!lstllling, fde:t han ·~~· a. 
ulltaltc; '' Dette er Bo).achevikkerne~ Skyld, men -det skal blive hæVnet • 

samtidig b'ruger disse tnærkelige Ji.ennesker ethvert 1!idd8l ror at ·raa os 
til at vise de.m Medlidenhed . 

FRIT DANMARK- Nyhedstjenesten Nr. 32- Fredag den 30. Marts 1945- Horsens Ekko Nr. 3 

udstrækning benyttet af 
tyskerne til transport af 
både forsyninger, tropper 
og materiel. Derfor var den 
tit udsat for sabotage. 

Jeg har talt med Egon 
Mortensen, som under 
krigen ejede og drev går
den på Munkhøjvej 15, som 
ligger lige op til banen mel
lem Hansted og Kannerup, 
han fortæller: 
Det var et meget uroligt 
sted vi boede; tyske vagter 
patruljerede døgnet rundt 
på banen og sabotørerne 
fandt øjensynligt stræk
ningen tilpas øde til deres 
aktiviteter, i alt blev der 
udført 4-5 sprængninger 
lige udenfor gården. Nogle 

lilegale blade 
Den 29. augugust 1943 skete det endelige 
brud med den tyske besættelsesmagt. Mod
standsbevægelsen blev efterhånden bedre 
organiseret og takket være våbennedkast
ningerne fra England, også bedre bevæbnet. 

gange regnede skærverne fra banen ned over 
taget på huset. Andre gange skød tyskerne 
efter sabotørerne så vi kunne høre at huset 
blev ramt af projektilerne. 

Side 6 

Fra England sendte BBC nyhedsudsen
delser på dansk og der begyndte at ud
komme illegale blade, hvor vi kunne læse 
om episoder som var strøget af den tyske 
censur i dagbladene. Det illegale blad vi 
oftest modtog var "Frit Danmark" med 
undertitelen "Horsens Ekko". Vi vidste ikke 
hvor det kom fra. 

Vagterne havde i den grad nerverne 
hængende udenpå tøjet. En aften blev såle
des en tysker skudt ude i vores have. Han 
var på patrulje og gik på et tidspunkt over 
på den modsatte side af banen. En anden 
vagt så det og antog ham for at være sabo
tør og skød ham straks ned. 

Vi havde forbud mod at gå ud om nat
ten. En aften da der lige havde været sabo
tage og det vrimlede med tyske soldater, 
var vores følhoppe blevet færdig til at fole. 



Jeg var ovre i stalden for at se til den, men 
konstaterede at jeg ikke kunne klare det 
alene og hentede derfor naboen. Al den 
løben frem og tilbage vakte naturligvis 
tyskernes mistanke, så pludselig så vi os 
omringet af 50 soldater. De fandt jo hurtigt 
ud af hvad der var på færde og gik igen. I 
en periode var det nogle unge drenge som 
havde vagten på banen, de gik og skød efter 
alt, dåser, gråspurve m.m. En dag da jeg gik 
og pløjede var der en som rettede geværet 
efter mig og skød så projektilet ramte jor
den lige ved siden af hestene. Så kunne det 
være nok, jeg klagede til deres overordnede 
som sagde, vi sender dem til østfronten, så 
skal de nok få deres lyst styret. Derefter 
kom der nogle ældre soldater og dem havde 
vi ingen problemer med. 

Vi var forøvrigt glade for at krigen 
sluttede på det tidspunkt som den gjorde, 
for havde den varet bare en måned længere, 
var der stor fare for at tyskerne havde 
brændt gården af Den udgjorde et alt for 
godt skjul for sabotørerne, mente de. Vi så 
fra tid til anden sabotørerne, de kom i en 
gruppe på 5-6 mand, gerne om aftenen i 
mørkningen men vi talte aldrig med dem. 

Jernbanesabotørerne på Horsensegnen 
var opdelt i to kolonner en syd for byen og 
en nord for. Hver kolonne talte 24 mand og 
delt op i fire grupper. 

Luftalarm 
Fra tid til anden var der luftalarm i Hor
sens. Vi havde ingen sirene i Egebjerg den
gang, men vi kunne nemt høre dem inde 
fra byen. Her havde alle ordre på at gå 
enten i kælderen eller beskyttelsesrum. Her 
ude på landet foretog vi os ikke andet end 
at vente spændt til alarmen endelig blev 
afblæst. 

Kun en gang skete der noget under en 
luftalarm. Mellem Kattrup og Talstrup 
tømte en britisk bombemaskine sin last for 
at kunne komme fri af sine forfølgere. Bom
berne faldt heldigvis på åben mark. 

En gang skulle Svend Engelbrekt til Vejle 
for at købe noget genbrugsjern til sin træ
skoringefabrik Netop som han nåede bane
gården, blev der blæst luftalarm, så skulle 
da også, tænkte SE. I stedet for at gå i 
beskyttelsesrum løb han alt hvad han kun
ne ud på peronnen, hvor toget til Vejle 
netop sat sig i bevægelse. Han nåede lige at 
springe på. 

Han undrede sig lidt over, at der var så 
mange tyske soldater med toget. Pludselig 
gik det op for ham at det var et tysk trop
petransporttog han var kommet med, der 
var kun tyskere og så SE. 

Han fordrev tiden med dels at kikke ud af 
vinduet, dels med at kikke i nogle papirer 
han havde med. Henne ved døren stod 
nogle højtstående tyske officerer, de talte 
sammen og nikkede hen mod SE. 

Da toget holdt på banegården i Vejle tog 
Svend mod til sig, samlede sine ting og gik 
med raske skridt hen mod døren. De tyske 
officerer gjorde plads, stod ret og slog 
hælene sammen medens Svend marcerede 
ud af toget, PYH!! Tyskerne havde jo nok 
antaget ham for at være en civil tysk agent. 

Masseflugt fra Horsens Statsfængsel 
Nyhedsudsendelserne fra BBC blev flittigt 
aflyttet, men tyskerne sendte støjsignaler på 
samme frekvens, så kvaliteten var ikke god. 

En aften i januar 1944 blev det meddelt 
at 15 fanger, som tyskerne havde indsat i 
Horsens Statsfængsel, havde set deres snit 
til at krybe over muren og flygte i en ven
tende lastbil. 

Langt senere hørte vi at det var fæng
selspræsten, Pastor Mikkelsen, der havde 
arrangeret flugten og at lastbilen som kørte 
fangerne bort kom fra Falcks Rednings
korps. Det kan man da kalde en rednings
aktion. 

Legitimationskort 
De sidste år af krigen frygtede tyskerne 
invasion af de allierede. Navnlig var de 
bange for, at allierede soldater i civil skulle 
komme til Danmark. Derfor blev vi alle 
udstyret med et legimitationskort, som vi 
altid skulle have med og forevise på forlan
gende. 

Ausweis~tsr 
·~~~tp~~ ·~~···· · 
ist berechtigt, am/vom '\.'{,lit;. bis :t.~~} . 

H ~ . ~ Eis.enbahQ 
von orsens nach ... ~ . ." mit z u fahren. 

-· · · · · ·· ·· · ' l ".,.-Y dem Pahrrad 

Dieser Ausweis gilt nur .ln Verbindung mit dem Reisepass 
oder der Legitimationskarle, gili-auch nachts. 

· Horsens, den .'t ,1 . '\ ) , 

Den tyske kommendant i Horsens forlangte 
endvidere, at vi slulle være i besiddelse af 
et AUSWEIS for at komme ud og ind af 
byen. På broen ved Hammersholm, hvor 
Egebjergvej passerer Hansted Å, stod der 
en vagtpost med hjelm og gevær som stop
pede os med ordene "Halt, haben Sie Aus
weis"; så måtte vi pænt stå af cyklen og vise 
vore AUSWEIS. Side 7 



Mindestenen til højre 
herfor kan ses ved 
Klosterkirken i 
Horsens. 
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Indkvartering 
Besættelsesmagten lagde beslag på mange 
offentlige bygninger landet over. Bansted
Egebjergområdet gik heller ikke fri. 

Lundum-Hansted Centralskole, som stod 
færdig og blev indviet i efteråret 1943, blev 
kort efter indvielsen overtaget af tyskerne; 
ikke permanent for resten af krigen, men i 
perioder. Undertiden lagde de beslag på 
hele skolen, andre gange var det kun gym
nastiksalen. 

Officererne blev indkvarteret privat. Høj
vang gik heller ikke fri. Det startede gerne 
med, at der kom 2-3 officerer og forlangte 
at få stillet et værelse til rådighed. Min far 
protesterede længe men når tyskerne blev 
tilstrækkelig ophissede, indså han, at det 
nok var klogest at efterkomme ordren. De 
forlangte et værelse med en seng, men ikke 
adgang til bad og toilet. Vi havde ingen 
kontakt med de logerende og fik da heller 
ingen betaling for ulejligheden. 

To gange var det en kvindelig "sekretær" 
som boede her. Så kan man jo spørge sig 
selv om, hvilken funktion en sekretær 
havde i den tyske hær? 

Krigen rykkede nærmere 
Den 6. juni 1944 kom så de allieredes in
vasion i Normandiet og ikke i Danmark, 
som vi gik og frygtede. Den 19. september 
samme år, arresterede tyskerne det danske 
politi. Nogle slap fri, andre blev sendt til · 
koncentrationslejre i Tyskland. 

Arne Mikkelsen 
er født den l. september 1909 på Højvang 
i Egebjerg, som hans far Johannes Mikkel
sen ejede. 

I nogle år arbejdede Arne Mikkelsen ved 
landbruget, men kom i 1934 til ordenspoli
tiet i Horsens. I 1943 korn han ind ved 
kriminalpolitiet i Århus. Den 19. september 
1944 blev han anholdt af tyskerne. 

Hans enke, Merethe Mikkelsen, som 
stadig bor i Århus, hun fortæller: 
Den 19. september om morgenen mødte 
Arne, som han plejede, kl. 6.00 på Vesteralle 
politistation. Kort efter blev han anholdt af 
tyskerne og ført til Buchenwalde. 

Jeg så ham aldrig mere, men tre gange så 
han sit snit til at få smuglet et brev ud til 
mig. Til jul skrev han og bad mig om at 
købe en gave fra ham til vores søn, som 
dengang var 7 år. 

Den 12. januar 1945 døde han. Jeg fik 
meddelelsen nogle dage senere. Efter krigen 
fik jeg udleveret hans urne; den blev bisat 
ved en lille højtidelighed. 

I bogen "Danmarks Frihedskamp" står at 
Arne Mikkelsen var en dygtig og afholdt 
politimand. Det er ejendommeligt at tænke 
på at Arne Mikkelsen som barn har gået 
rundt i den samme stue, hvor jeg nu sidder 
og skriver disse linier. 

Aktionen i Gedved 
En aften i april 1945 korn en ambulance 
med fuld udrykning op ad Egebjergvej. 
Dagen efter hørte vi, at den havde været i 
Gedved. 

En gruppe modstandsfolk var taget til 
Gedved for at uskadeliggøre en "stikker" 
som de vidste boede der. Medens de stod 
og bankede på døren, listede stikkeren sig 
ud på altanen ovenover, hvorfra han skød 
på dem med en pistol. Den ene af friheds
kæmperne blev ramt og kørt i ambulansen 
til Horsens Kommunehospital. Gestape korn 
før han var færdig på operationsbordet, og 
han blev ført til et tysk feltlazaret i Århus. 

Han hed Victor Fussing Rasmussen, var 
politibetjent og havde siden politiet gik 
under jorden den 19. september 1944, taget 
aktiv del i modstandskampen. Han døde 
dagen efter sin 25-års fødselsdag, den 16. 
april 1945, af de skudsår han fik ved aktio
nen. 

f ' . 
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. t..rdac den !5. Maj l!K!5 . . , 79. -MrJ. 
o_a::::::::::;;.J 

De tyske Styrker i Nordholland, Nordtyskland og Danmark har kapituleret 
- Endeløs Jub~l over hele Land~t; da Fredsbudskf,lbet kom 

StatsministerBuhf-danner-Ministerium med. 8 .Mand fra-12cutiema 
og ··a. Mcin.d frdL>anmarks Frihedsraad 

Krigsafslutningen 
Mod afslutningen af krigen kom en strøm 
af flygtninge til Danmark fra Tyskland. Ege
bjergskolen var næsten overfyldt med flygt
ninger og soldater. 

Til den nyopførte skole hørte også en 
moderne sportsplads. Den blev flittigt 
benyttet til både håndbold og fodbold. Sidst 
i april måned 1945, var fodboldtræningen 
begyndt med to ugentlige træningsaftener. 
Den 4. maj om aftenen var vi, som sædvan
lig, nogle unge til fodboldtræning. Lidt efter 
kl. 20 kom overlærer Knudsen ud på trap
pen, som førte ned til sportspladsen og 
råbte TYSKERNE HAR KAPITULERET. Vi ud
stødte selvfølgelig et højt hyl og løb op til 
Knudsen. Han fortalte, at han som sædvan
lig havde siddet og hørt nyhedsudsendelsen 
fra BBC i London, hvor han havde hørt 
nyheden. Han foreslog at vi skulle synge 
den danske nationalsang Der er et yndigt 
land. 

Oppe i skolegården stod nogle tyske 
soldater. De kom lidt nysgerrige hen til os; 
de kunne jo nok se, at der var sket noget 
særligt. Vi fortalte dem hvad der var sket. 

Det var interressant at se hvordan de 
reagerede. Nogle trak bare på skulderen, 
andre sagde,· -godt så kan vi da endelig 
komme hjem. Der var nogle som udtrykte 
dyb skuffelse, en blev meget rasende over 
at høre nyheden, han sagde at nu faldt den 
sidste bastion i Europa mod det kommu
nistiske Rusland. Han var sikker på at nu 
ville vi alle blive rendt over ende af "asia
terne", som han sagde. Det kunne nu ikke 
skræmme os, vi var bare glade. 

Tyskerne drager sydpå 
Nu gik der ikke mange dage før tyskerne 
begyndte at rejse sydpå. Det var åbenbart 
svært for dem at forstå at de ikke var her
refolk længere. 

En aften kom der en deling ind på Høj
vang, de spurgte ikke om lov, men tog 
ganske roligt det hele i besiddelse. Der var 
hestevogne med forsyninger, hestene satte 
de ind hestestalden, så vore egne måtte 
blive ude. De hentede korn og hø på loftet 
til hestene, en stabel nye hegnspæl blev 
brændt i deres feltkøkken. Dagen efter da 
de var rejst kunne vi se, at de havde taget 
en del foder og andet med sig. 

Min far ringede til politiet, som nu igen 
var på plads. Han kom til at tale med 
politimester Otto Borehorst Da han havde 
hørt min fars beretning sagde han, det skal 
I bestemt ikke finde jer i, jeg har netop i går 
været til møde med tyskerne på højeste 
plan, hvor der blev aftalt, hvordan tysker
nes hjemrejse skal foregå. Det er helt klart, 
at de skal have lov til at bivuakere, men de 
skal ikke indkvarteres. Hvis noget lignende 
sker igen så ring til mig omgående. 

Dagen efter kom igen en deling, den 
havde ingen heste men nogle få motor
køretøjer. Denne gang havde vi stænget 
ladeporten og min far sagde til dem, at de 
havde ingen adgang til bygningerne. Det 
blev deres befalingsmand meget vred over, 
han gav ordre til at bryde porten op. Nogle 
af soldaterne gik ind i laden, mens andre 
slog sig ned i græsset syd for gården. Det 
var jo i maj og vejret var fint. Min far ringe
de til politimesteren som aftalt. Side 9 
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Kort efter rullede en politibil ind på gårds
pladsen. Det var ikke en politibil som vi 
kender dem i dag, det var en slags minibus, 
populært kaldet "Salatfadet". Da den gjorde 
holdt sprang 10 politifolk ud og gjorde 
front mod de tyske soldater der lå nede på 
græsmarken. Politifolkene var i kampuni
form med stålhjelm og bevæbnet med 
maskinpistol. 

Politimester Borehorst efterlyste den 
øverstbefalende, men han var taget op på 
"Egesholm" hvor der også var indkvar
tering. Hent ham, lød det kort. En motoror
donans blev sendt afsted, men han kom 
tilbage med den besked, at politimesteren 
skulle komme op til ham. Kommendanten 
kommer her sagde politimesteren i en barsk 
tone og pegede på et sted i gruset foran sig. 
Nu måtte den stakkels ordonans igen afsted 
og da han kom tilbage havde han komman
danten med i sidevognen. Da de kørte op 
ad alleen gav han en ordre til soldaterne 
som lå i græsset. De gik i stilling med front 
mod politiet og tog ladegreb på deres rifler 
og rekylgeværer. Kommandanten gik hen til 
politimester Borehorst og råbte noget som 
jeg ikke forstod. Da han var færdig tog 
Borehorst ordet, jeg forstod heller ikke hvad 
han sagde, selvom han talte meget højt og 
tydeligt. Den tyske officer blev tavs og nu 
var det politimester Borehorst der gav 
ordre. Han gik hen til porten og råbte 
HERAUS. 

De tyske soldater havde så travlt med at 
komme ud, at nogle af dem bagefter kom 
og bad om lov til at gå ind og hente deres 
ting som de ikke havde nået at få med i 
skyndingen. 

Det var sidste gang vi havde problemer 
med tyskerne. De lå i bivuak på græsset 
udenfor gården om natten og næste dag 
drog de sydpå igen. 
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Nu var vi så naive at tro at når krigen vat 
slut og tyskerne ude af landet, så ville alt 
blive normalt igen. Visen Når der kommer 
en båd med bananer blev lanceret den som
mer. Men der kom til at gå lang tid førend 
produktionen og samhandelen rigtig kom 
igang igen; faktisk gik der 7 år før de sidste 
rationeringer kunne ophæves. O 

Husholdningsforeningen af Karen Bastholm 

Horsens Kunstmuseum 
Vi har arrangeret en aften på Horsens 
Kunstmusem torsdag den 9. marts kl. 19.00. 

Der bliver rundvisning på museet, og 
derefter slutter vi af med at drikke kaffe 
derude. Kørslen derud foregår i privatbiler. 
Bestyrelsen er behjælpelig med at skaffe 
kørelejlighed til dem, der ellers ikke kan 
komme med, og så er mændene naturligvis 
meget velkomne. Tilmelding til bestyrelsen 
senest mandag den 6. marts 1995. 

Påskemad 
Kort før påske, onsdag den 5. 
april kl. 19.00 har Ole Kim Jør~ 
gensen lovet at komme og vis'· 
og fortælle noget om påske- --y--J<,....,_ 

mad. Det foregår som sæd- · 
vanlig i Egebjergskolens 
skolekøkken. 

Generalforsam l in g 
Generalforsamlingen bliver i år torsdag den 
27. april, kl. 19.00 i musiklokalet på Ege
bjergskolen. 

Da vi ved, at mange af vore medlemmer 
har en eller anden hobby derhjemme, f.eks. 
forskellige former for håndarbejder, por
celænsmaling, malerier, trædrejning eller 
andet, vil vi forsøge, om vi kan lave en 
udstilling med nogle af jeres arbejder. 

Det skulle så være i forbindelse med ge
neralforsamlingen, så vi vil hermed opfor
dre jer til at støtte ideen og komme med 
nogle af jeres ting og lade os andre få lov at 
se dem. 

Vi håber, mange vil melde sig, og vi vil 
gerne bede evt. interesserede om at hen
vende jer til et af bestyrelsesmedlemmerne 
ca. l uge før generalforsamlingen, så vi kan 
vide, hvor meget plads, I ønsker, vi skal 
skaffe til jer. O 



Hurtige rytmer i december af HenrikMeldgaard 

Hvad får man, hvis man blander moderne musik, søde piger, 
masser af træning, rytmisk sans og flotte kostumer? 
Svaret er let: FAME! 

Med dette enkle ord som kodebetegnelse 
ved alle unge, hvad det drejer sig om. Og 
hvis der var nogle, der var i tivivl, kunne 
de ved selvsyn opleve FAME-holdet give 
opvisning ved den sidste fest i Ungdoms
skolen kort før jul. 

Under instruktøren Sanne Olesens ledel
se optrådte pigerne, som kommer fra 7. og 
8. klasse med stor sikkerhed i de indøvede 
numre. Og pigerne kan andet end at danse. 
Da Susanne måtte opgive at købe skørter, 
gik pigerne sammen med et par lærere i 
gang med selv at sy de nødvendige korte 
skørter til opvisningen. Godt gået, piger! 

Ved samme fest optrådte Sannes aerobic
hold fra Stensballe afd., og pigernes ud
foldelser på gulvet forplantede sig hurtigt 
til diskoteket, hvor der virkelig var gang i 
musikken. Især enk~lte unge fra 9.kl. impo
nerede med en række akrobatiske head
banger optrin, som vakte stor beundring 
blandt de øvrige deltagere. Og vi var rigtig 
mange denne aften, ca. hundrede unge fik 
en god aften, som blev forsødet med jule
gløgg og æbleskiver. 

Vi gik fra festen med den ekstra oplevel
se, at et par af de unge kom hen og sagde 
Tak for en god fest. Det luner de gamle le
dere på en kold vinteraften. O 
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På gensyn i Ungdomsskolen Henrik Meldgaard 

Fælles glæde over at have forstået en vits! 

Side 12 

l fængsel 
Mens Broen er ved at blive til blad, skal 
Ungdomsskolens elever i Lund og Egebjerg 
besøge Horsens Statsfængsel 6. og 9. febru
ar. Vi glæder os til at se Fængselsmuseet 
under Egholms kyndige ledelse. 

Plads i kanoen 
Efter jul har vi startet hold et i VILDMARK 

OG NATUR med Christian Holm som en ung 
og inspirerende leder. Holdet lægger an til 
flere ture i foråret, og mon ikke de fleste vil 
med på den store udfordring, kanoturen til 
Norge i uge 28. Der er stadig ledige plad
ser. 

A = 3x + 4(2x - Sy) 
Så er der også en chance for at få styr på 
ligninger med to ubekendte og andre mate
matiske udfordringer. Igen i år har vi star
tet hold i matematik under Bjarne Jahan
sens ledelse. 

Vagtskifte 
Vores store AEROBIC-hold har fået ny 
leder. På grund af studier måtte Dorthe F. 
Olsen springe fra. Vi siger tak til Dorthe for 
to års flittig indsats i gymnastiksalen. Sam
tidig siger vi velkommen til Jane Rau, som 
med kort varsel sprang til og allerede er i 
fuld gang med holdet. 

Fulton sejler i uge 27 
En enestående oplevelse venter de unge, 
som først kommer til fadet. Trods lange 
ventelister er det lykkedes Ungdomsskolen 
at booke sig ind på den gode sejler Fulton 
i uge 27. Vi kan komme ombord med et 
hold unge, som i en uge sejler rundt i 
danske farvande, mens de aktivt sørger for, 
at alting om bord på skibet fungerer. Der er 
ikke meget plads, og man kan heller ikke få 
fønbølget håret hver dag. Til gengæld 
oplever man sammenhold og godt humør. 
Tilmelding på kontoret så hurtigt som 
muligt. 

Åbent hus 
I marts måned planlægger vi at holde Åbent 
hus i den fælles Lund-Egebjerg afdeling. I år 
vil Lund afdelingen være værter lørdag den 
25. marts. Her vil alle vores undervisnings
hold give prøver på deres færdigheder: 
Revy, teater, farne, aerobic, rock-band, 
madlavning, hud- og skønhedspleje samt 
elektronik. 

Invitation følger til elever og deres fami
lier samt alle interesserede. V ær forberedt 
på en god eftermiddag i Lund. Når vi har 
set holdenes formåen, er der fælles spisning 
- og derpå diskotek for de yngre årgange. 

Nyt om Prag-turen 
En ekstra indsats bevirkede, at der kom så 
mange tilmeldinger i hus, at turen gennem
føres som planlagt i ugen op til påske. Du 
hører nærmere om optaktsaften. I øvrigt 
kan det oplyses, at der er enkelte ledige 
pladser til de sidste hurtige! 



Klubben i Egebjerg 
undergår til stadighed forvandlinger. Lige 
nu er det diskoteket, der står for tur. Store 
planer er lagt, og materialerne er købt ind. 
Målet er at indvie diskoteket ved en stor 
fest den 24. februar. 

Sidste 
Lars Nielsen, klubmedarbejder i Egebjerg, 
har netop meddelt, at han på grund af stort 
arbejdspres ikke kan afse tid til Ungdoms
skolen. Vi er kede af at skulle sige farvel til 
Lars, som har ydet et stort arbejde i klub
ben. Heldigvis har Lars ladet en dør stå på 
klem, idet han har indvilget i at være vikar. 
Vi søger derfor nu kontakt med en voksen, 
som har lyst til at være sammen med unge, 
og som kan inspirere og sætte ting i sving 
til gavn for klublivet O 

Side 13 



Interview med sognepræst Ingerlise Sander 

o 
m 
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af Frands Paaskesen 

Ingerlise Sander er gift med Knud Sander 
på 24. år, de har to sønner, Torben på 22 og 
Martin på 17 år. 

Ingerlise Sander stammer fra Foulum 
ved Tjele. Min far var landmand, og vi var 
ialt 11 børn, 8 sønner og 3 døtre. Jeg var 
den eneste af hele flokken, der gik videre 
end folkeskolen. De andre kom alle i lære 
ved forskelligt, - dengang var det ikke 
almindeligt at landbobørn studerede. 

Men der var noget andet, som prægede 
os og som indgik i vores dagligliv, og det 
var kirken. Min far sagde aldrig: I skal med 
i kirke, - men: Hvem vil med i kirke? Kirke
gang har aldrig kedet mig. Vi havde et 
hjem, hvor kirke og evangelium gik som en 
rød tråd gennem hverdagen, både i glæde 
og sorg. Vi har altid sunget meget i mit 
hjem, været glade og optimistiske. Vi op
levede altid, at det kristne budskab skabte 
glæde. Derfor er jeg meget taknemmelig for 
min opvækst. 

Hvor længe har du nu været præst i Lun
dum-Bansted pastorat? 
l. februar har jeg været her i 7 1/2 år. Jeg 
blev indsat den 16. august 1987, men til
trådte allerede den l. august 1987. 

Hvad fik dig til at læse til præst og søge 
embede? 
Hvis du kan fortælle mig, hvad der sker, 
når et træ pludselig springer ud og hvad 
dets proces er, når det står stille, så kan jeg 
også fortælle dig, hvad der fik mig til at 
blive præst. 

foto: Niels Bjerregaard 

Der må have været noget nyt på færde i 
mit liv, som knopper, der venter på at 
springe ud. Både min mand og jeg havde 
godt arbejde, boede i en stor villa i Risskov, 
manglede ikke noget økonomisk: Min sjæl 
hvad vil du mer? Jeg begyndte at lytte efter 
et nyt liv. Jeg kan ikke forklare det - det er 
der ingen mennesker, der kan - hvordan 
spiren til et nyt liv slår igennem. 

J eg kalder min erfaring dengang for en 
kraft, der slår igennem - kærlighedens kraft, 
og jeg må lige citere: Da er det tid til hand
ling, luk livets kraft og ånd herind - også i mit 
liv. 

Du lægger tilsyneladende hele din sjæl i 
præstegerningen. Hvad hedder det egentligt 
i dag, er det arbejde -job eller gerning? 
Som præst er jeg nogle gange ude for store 
processer, jeg bliver en del af festglæde og 
sorg, og jeg lever med i det med hele mit 
følelsesregister. Er jeg utrolig glad, så taler 
jeg og sprudler ud af glæden, men føler jeg, 
at jeg er i en sorg eller smerte sammen med 
andre, så taler jeg ud af smerten på andres 
vegne, og kalder på solopgangen, og livet 
oplyses igen. Der skal meget til at tage 
modet fra mig. 

Du gør meget ud af både barnedåb og kon
firmation? 
I barnet ser jeg det rene, det spæde og det 
fuldstændig uspolerede men samtidig det 
sarte og udsatte, som en lille ny plante, der 
har brug for omsorg. Men jeg ved også, at 
omsorg ikke er nok, det er også afhængig af 
kærlighedens kraft, som den Guds kilde 
barnet forbindes med i dåben. 



Med konfirmanderne står jeg midt i fordret, 
og da er det, at alting kan ske og spire. Og 
jeg vil gerne vise dem de muligheder, de 
har for at blive i vækst. Der bliver blandt 
andet sagt til konfirmanderne: Han styrke 
din tro og give dig håb, og dermed må de tro 
på livet og håbet givet af Gud, tro på, at de 
bliver i hans kærlighed. 

I det år, der er gået, har konfirmanderne 
og jeg delt meget sammen, og jeg har lyttet 
til, hvilke håb de har, - og mit eneste ønske 
er, at de altid vil tro på kærligheden, som 
stærkere end al ondskab, og at de bestandig 
vil have brug for at blive holdt af, så de 
kan tro på deres egen værdi. 

Er vi helt ovre aversionen mod kvindelige 
præster? 
Det må man læse sig til i aviserne. Opstan
delsesbudskabet påskemorgen blev to kvin
der bedt om at bringe videre. Andet har jeg 
ikke at sige til det. 

Er du tilfreds med kirkegangen i dine to 
kirker? 
Selvfølgelig er jeg tilfreds. Men jeg lægger 
ikke skjul på, at jeg har den grundholdning, 
at der er mange, der går glip af et budskab 
i deres tilværelse og det har ikke noget med 
mig at gøre. Det har noget at gøre med, at 
det kristne budskab finder jeg nødvendigt 
for at leve, og derfor tror jeg på, at menne
sker ville få en ny kraft ved at hellige søn
dagen til kirkegang. Jeg forstår ikke, at man 
ikke strømmer til for at få det budskab! 

Deler du din fynske kollegas mening om, at 
visse landsbykirker ligefrem bør nedlægges? 
Kirken hverken bør eller skal nedlægges. 
Men engang imellem ængstes jeg for, at en 
menighed selv kan nedlægge den - eller 
grave sig selv ned som menighed. For det 

er jo menigheden, som skaber kirken. Men 
skulle det ske, at en menighed nedlægger 
sit eget kirkeliv, så vil det bryde igennem 
påny, hvis den del af sognelivet har ligget 
i mørke længe nok. Apropos livets opstan
delse og kernens usynlige kraft. 

Man har et helt klart indtryk af, at sognet 
er glad for dig, er det modsatte også til
fældet - er du glad for sognet? 
Ord er så lette at sige, lad dem føle om de 
tror det. Men hvordan skulle man lægge sin 
hele sjæl i noget, hvis det ikke var fordi et 
hjerte netop banker for nogle mennesker, 
man er knyttet til. Og hvordan i Himlens 
navn skulle jeg kunne prædike for min 
menighed, uden at være dybt involveret i 
menneskelivet- også i mit eget sogn? 

Side 15 
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Er der noget, du er specielt glad for? 
Hvis min gerning nytter noget og jeg føler, 
at jeg kan glæde og hjælpe andre menne
sker, så er jeg glad. 

Er der noget, du er særlig ked af? 
Det kan gøre mig ked af det, hvis jeg kom
mer i tvivl om værdien af, at jeg er her. 

Med to kirker kan det så ikke rent arbejds
mæssigt virke overvældende, du deltager jo 
også af og til i familiære sammenkomster? 
Jeg kender ikke til andet end at have to 
kirker, det er en rytme, jeg er vant til. Min 
mand og jeg har aldrig følt det belastende 
at deltage i private sammenkomster. Tvært 
imod er det en stor glæde og anerkendelse 
af os som hørende til her, og heldigvis slår 
mit helbred stadig til. 

Kan der overhovedet blive til fritidsinter
esser sammen med familien? 
Der skal være tid til familieliv, men midt i 
det som andre kalder fritid, da dukker der 
opgaver op, og dem er hele familien ind
stillet på, at de skalløses - og så må Mor jo 
afsted. Ferie har vi selvfølgelig, men dertil 
kommer, at jeg er i gang alle helligdage. Jeg 
er nødt til og forpligtet på at skaffe mig tid 
til eftertanke og udfoldelse, ligesom jeg 
også skal være sammen med min familie, 
hvor jeg henter kræfter og inspiration, får 
kærlighed og omsorg og forhåbentlig også 
giver det samme. Dette er forudsætningen 
for, at jeg som præst kan bidrage med 
hjælp og prædike med glæde søndag efter 
søndag.Du har ord for - på en positiv måde 
- at være utraditionel som præst. Er det din 
natur eller har du en mening med det? 
Utraditionel - hvis det er utraditionelt at 
den glæde, kærlighed eller smerte, som jeg 
erfarer, at den er jeg åben med - så åben, at 
der er dækning for den i hele min frem-
træden, så er jeg utraditionel. Hvis det er 
utraditionelt, at det træ i perioder udfolder 
sig i al sin pragt, og slet ikke kan tie stille 
med, at det er forår, så er jeg måske også 
utraditionel. - Man kunne måske også kalde 
det naturligt! 

Har du særlig muntre oplevelser fra din tid 
her i sognet? 
Ja, noget af det mest muntre skal nok hen-

. tes fra børnenes verden. Et år var der efter 
julegudstjenesten en pige, som da hun 
sagde farvel til mig ved kirkedøren, sagde: 
Den historie du fortalte inde i kirken Ingerlise, 
har jeg hørt før. Hun mente juleevangeliet. 
Hun var stolt og jeg så betaget. 

Ved en barnedåb stod en lille pige ved 
døbefonden og ventede tålmodigt under det 
indledende ritual. Da barnet blev holdt over 



døbefonden, og jeg netop skulle til at døbe, 
spurgte hun nærmest længselsfuldt: Er det 
nu du døber? Da min mikrofon var tæt på 
hende, fik menigheden glædelig del i for
løbet. Jeg svarede hende og menigheden 
tydeligt: Ja, nu døber jeg. 

Hvordan kan det være, at Hansted kirke er 
delt op i to dele med koret for sig og kir
kerummet for sig? 
Der var i tidligere tider en tradition for et 
vist skel mellem præst og menighed. Det 
synes ikke at være et ønske nu om dage. 
Jeg ved ikke, om det er en fordel at skimte 
præsten gennem tremmer eller fastholde 
afstand mellem evangeliet og menigheden? 
Jeg selv har det bedst med at kunne se på 
de mennesker, jeg taler til. 

Der var mange og alvorlige ord i dette 
interview. Jeg tror, at vi har en præst her i 
Lundum-Ransted sogn, som vi kan være 
glade for, enten vi så har den ene eller den 
anden holdning til det kirkelige. 

Ingerlise Sander er et menneske, der 
forstår at samle mennesker. Hun er meget 
altfavnende, og det er mit indtryk, at hen
des gudstjenester og øvrige kirkelige hand
linger, er fyldt med varme. 

For mange år siden var der en berømt fod
boldspiller, der hed Carl Aage Præst, så 
derfor er et præstespark til en bold ikke af 
nyere dato. - Derfor sender Ingerlise Sander 
bolden videre med et velrettet "Præste
spark", så den lander hos Anna og Holger 
Sørensen, på Gl. Århus Landevej O 

Generalforsamling indlæg af Henning Brodersen 

i Hansted-Egebjerg Vandværk 
Nu er der snart ny generalforsamling, der 
ifølge sædvanligvis velunderrettet pålidelig 
kilde afholdes torsdag den 30. marts 1995 i 
Egebjerg-Hansted Forsamlingshus. Hold 
derfor øje med postkassen og mød op, så 
tingene måske kan blive sat på plads. 

Når jeg ikke selv møder, skyldes det, at 
jeg, før jeg kendte dette tidspunkt, har 
bestilt en ferierejse, som desværre over
lapper denne dato. Derfor vil jeg lige gøre 
opmærksom på nogle ting, som måske 
ellers ikke vil komme frem. 

l. Bestyrelsens påstande i Broen nr. 2 er 
efter min mening ikke korrekte, idet man 
snakker udenom, hvilket sikkert vil 
fremgå af det omdelte regnskab. Der er 
da i 1994 blevet købt 47.841 m3

, altså 
47.841.000 l vand af Horsens Kommune. 
Indgår dette tal i bestyrelsens aflæsnin
ger og konklusion? Svaret fås på general
forsamlingen. 

2. Vedtægterne, som bestyrelsen selv har 
skrevet under på 20. marts 1991, over
holder den ikke selv, hvilket er meget 
grotesk. Det drejer sig blandt andet om 
§13, hvor der blandt andet står: Bestyrel
sen væ lger selv sin formand og kasserer. 
Det er imidlertid sådan, at bestyrelsen 
har valgt en kasserer uden for bestyrel
sen, hvilket er i uoverensstemmelse med 
nævnte paragraf. Ganske underligt, ikke? 

Derfor må de have løst dette problem på en 
eller anden måde som f.eks. ved at få valgt 
kassereren ind i bestyrelsen, hvilket efter 
min mening er en udmærket løsning. Oven
nævnte viser en bekræftelse af min tidligere 
påstand om, at der trænger til en fornyelse 
i denne bestyrelse. ' 

3. §5 er også blevet overtrådt ved det tid
ligere omtalte lån på kr. 400.000,-, så 
andelshaverne aldrig ved, om de egent
lig er ude at "svømme" rent økonomisk 
i vores forpligtigelser over for vand
værket, men dette vil bestyrelsen da 
gerne komme med en forklaring på, 
skulle jeg mene. Ikke sandt? 

((ll (? 
\~ ~~ 

Forøvrigt mener jeg, at det private vand
værk burde lade Horsens Vandværk over
tage det, hvilket bare er en formssag. 
Ha' det rart og mød talrigt op til generalfor
samlingen! O Side 17 



1 O. klasse på Egebjergskolen af Henrik Meldgaard 

Ghita og Majken knokler med de store trækævler, der bliver 
spændt op i drejebænken. Endnu er det svært at se, at de 
friske elmetræskævler kan forvandles til 70 cm høje skak
brikker til et udendørs skakspil. Og der er lang vej igen, før to 
store elmetræer er blevet til32 brikker. De to piger er sammen 
med resten af klassen på et to ugers introduktionsophold på 
Horsens tekniske skole på Vejlevej. 
- Vi har valgt at lave nogle store ting, som Hvorfor gå i 1 O. klasse 
vi og de andre elever kan få glæde af hjem-
me på skolen, fortæller Ian og Jonas, mens på Egebjergskolen 
de holder pause i arbejdet på smedeværk- De fleste elever vælger 10. kl. af de samme 
stedet. En transportabel solfanger er ved at to - eller tre grunde: 
tage form, og klassens fysiklærer har lige - Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg ville 
været på besøg for at forberede et projekt, efter 9. klasse. Samtidig ville jeg godt for
hvor solfangeren kommer til at spille en bedre mine karakterer - og så bliver man 
central rolle. også mere moden ved at gå i 10. klasse, 

Andre elever er i gang med at fremstille fortæller Stine. Hun har netop været i 
en meget stor grill, som kan bruges til klas- praktik i en modebutik, og måske bliver det 
sefester o.l., og det sidste projekt er to store den vej, Stine vil gå efter 10. klasse. 
udendørs borde, hvor understellet er lavet 10. klasse på Egebjergskolen har de 
af beton. seneste år været skruet sammen med en 

..---------'----------------~O' fast "blok" af dansk-, samfundsfags- og 
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Hvorfor tage på teknisk skole 
Her kan eleverne dels få en teknisk-faglig 
introduktion og samtidig opleve at skulle 
arbejde sammen for at opnå et godt resultat 
til tiden. De oplever en anden skolekultur 
og får nogle positive erfaringer med værk
stedsarbejde. Endelig må vi ikke glemme, at 
det giver et frisk pust midt i skolehverda
gen. 

Med god ret kunne eleverne føle sig 
stolte, da de præsenterede de færdige ting 
hjemme på skolen. Når sidste hånd er lagt 
på værket, bliver forældre og lærere fra 
teknisk skole inviteret på skolen til en 
fælles fernisering. 

!=r vejledningstimer. Dertil kommer naturligvis 
~ tilbud om undervisning i matematik, en-
5. gelsk, tysk og fysik på FUA-niveau. Enkelte 
~ elever på gr. k. har læst faget sammen med 
~elever på 9. trin. 
ffi Eleverne i 10. kl. har adgang til de øvir-
a. ge valgfag, og som noget specielt er der en 

idrætslinie på S timer, som vælges af det 
store flertal af eleverne. 10. klasse betjenes 
af få lærere. I blokken er to lærere sammen 
i 4-6 timer, så der er mulighed for holdde
ling. Ligeledes er skolevejlederen tilknyttet 
klassen m.h.p. en god udskoling. 

Projekter 
Ud over disse undervisningsforløb er der 
indlagt forskellige projekter i løbet af skole
året. Således har klassen netop været på 
teknisk skole. Senere tager klassen på en 
billig lejrskole på en efterskole (mens efter
skolens elever er på udlandsrejse). 

Klassen skal også arbejde med den nye 
projektopgave under fælles tema Familien. 
Her i indgår et større arbejde med UNE
SCO emnekasser, hvor klassen skal være 
fremmedførere for skolens mindre elever. 

I forbindelse med udskoling aftales 
individuel praktik / introduktionsforløb. 
Også idrætslinien giver en række oplevelser 
ud over det sædvanlige, spændende fra 
faldskærmsudspring til dykning og surf
sejlads. 



Mål i 1 O. klasse 
- Vi synes, at vi er inde i en god cirkel med 
vores 10. klassetilbud, fortæller klasselærer 
Bodil Hofland. Vores mål er klare for foræl
dre og elever, vi forventer aktive elever og 
satser på at styrke deres samarbejdesevner 
og ansvarsfølelse. Vi er meget lydhøre 
overfor elevernes ønsker, og 10. klasse
ønskesedlen er aldrig ens to år i træk, selv 
om vi kun har elever til en enkelt klasse. Vi 
har faste rammer, og ved evt. sygdom skal 
eleverne ringe afbud om morgenen. Det er 
vigtigt at skabe prestige om 10. klasse, for 
netop dette skoleår giver rigtig mange af 
vores elever en bedre start på en ungdoms
uddannelse. 10. klasse har alle muligheder 
i sig for fagligt arbejde, gode oplevelser og 
social udvikling, slutter Bodil Hofland, som 
for andet år i træk er primus motor i 10. 
klassearbejdet på Egebjergskolen. 

Oplevelser på idrætslinien 
Claus og Johnny fortæller om windswjing: 
- I starten gik det ikke så godt. Der var 
næsten ingen vind, og de fleste tumlede 
rundt på brættet. Men efter frokost blæste 
det op, og så kom flere op på brættet. Det 
sværeste var at vende uden at tage en 
vandtur. Inden vi var kommet så langt, 
havde vi fået en grundig instruktion af 
klubbens ledere. Vi skulle alle starte på 
bræt inde på land, inden vi blev sluppet løs 
på fjorden. 

Ved 14-tiden var vi færdige, sagde tak 
for en dejlig dag, hvor vi havde moret os 
gevaldigt - og tog hjem til skolen igen. 

Claus T. og Jonas C. beretter om sejlsport: 
- Der var ingen af os, der havde prøvet at 
sejle, før vi havde prøvet en 606-jolle i 
Horsens Sejlklub. 

Det var koldt og blæsende, da vi kom ud 
på vandet. Vi fik besked på at sætte fødder
ne i to stropper og så placere bagdelen i 
vandskorpen. Så ku'nne båden få større fart, 
men vi undgik ikke at få en våd buksebag! 

-Da vi skulle vende båden, råbte skipper 
"DÆK"! - og så kom bommen susende hen 

.---------------------...O' over hovedet på os. Godt våde kom vi i 
~ land, og mens vi drak en fortjent sodavand, 
~ fik vi en masse oplysninger om sejlsport fra 
~ lederne i Horsens Sejlklub. 
CD o 
~ Chris og Ian har været ude og dykke: 
~ Vi valgte idrætslinien for at prøve noget 

anderledes idræt. Vi har 5 timer om ugen, 
og ca. hver tredje uge prøver vi noget nyt. 

Selve dykkerkurset startede på skolen, 
da vi fik besøg af en leder fra Horsens Dyk
kerklub. Ugen efter var vi i Svømmehallen, 
hvor vi prøvede at dykke med snorkel. 
Dette besøg blev afsluttet med en gang 
undervandsrugby l 
Dykning med flaske var mere kompliceret. 
Først skulle vi udfylde en helbredsattest, og 
14 dage senere kom den store dag, hvor vi 
med hjælp fra to instruktører prøvede at 
dykke med flaske. Det var en fantastisk 
oplevelse, som vi kun kan anbefale andre at 
prøve. Vi kunne godt tænke os at gå til 
dykning, men d et er en dyr hobby! O Side 19 
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Idræt i 1 O. klasse tekst og foto: Claus Bojsen 

For i det hele taget at kunne tilrettelægge en spændende og 
anderledes idrætsundervisning er det nødvendigt med flere 
timer til faget end de obligatoriske 2 lektioner. 

På Egebjerg skolen har holdet fået tildelt 5 
ugentlige timer, fordelt i henholdsvis et 2-
og et 3-timers modul. Det giver klart nogle 
bedre betingelser for at kunne planlægge og 
gennemføre en mere kvalificeret under
visning. 

Elevmedbestemmelse 
I samråd med eleverne på holdet har vi 
planlagt, hvilket indhold idrætstimerne skal 
have. 

Vi er blevet enige om, at den del af 
undervisningen gerne må foregå i lokale 
idrætsklubber, således at vi kommer til at få 
erfaring med og kendskab til nogle utradi
tionelle idrætsdiscipliner. Indtil videre har 
vi besøgt Horsens Sejlklub - sejlet i kølbåde, 
udført balancekunst på windsurfere i Hor
sens Fjord og deltaget i et mindre dykker
kursus i Horsens Svømmehal. Nogle meget 
forskellige, men absolut nogle gode og 
lærerige oplevelser i relation til temaet: 
Idræt og vand. 

På det foregående idrætshold prøvede de 
fleste sågar at kaste sig ud fra 900 meters 
højde - et automatudløst faldskærmsud
spring, efter de meget grundigt havde 
modtaget instruktion i diverse "luftige" 
manøvrer. Alle kom ned igen- helskindet! 

Fleksibel undervisning 
For at kunne udnytte de mange tilbud fra 
de forskellige idrætsforeninger, skal nogle 
af idrætstimerne være flytbare. De fleste in-

struktører har først tid efter kl. 16, og i 
nogle tilfælde er det nødvendigt at indpasse 
undervisningen i den enkelte klubs træ
ningstid et bestemt sted. 

Et andet mål med idrætslinien har været 
at skabe mulighed for fordybelse i en eller 
flere aktiviteter. 

Volley-ball 
Sidste år var det volleyball, vi især arbejde
de med. Det var en disciplin, som ingen af 
eleverne på forhånd havde et særlig stort 
kendskab til, så forudsætningerne var no
genlunde de samme, da vi startede. Vi 
trænede intenst med tekniske og taktiske 
øvelser i 5 timer ugentligt, og selv om 
eleverne selvfølgelig udviklede sig i for
skelligt tempo, oplevede de alle en markant 
fremgang af egne spillefærdigheder. For
løbet kulminerede, da vi deltog i en volley
ballturnering arrangeret af Landsudvalget 
for Skoleidræt. Vi var lige ved at gå videre, 
og vi kunne faktisk godt være blevet num
mer 2, hvis ... 

l nstruktøropgaver 
Vi mener også, at det er meget vigtigt 
eleverne får lejlighed til at fungere som 
instruktører i mere eller mindre grad. At 
skulle være med til at planlægge nogle 
aktiviteter betinger, at de tilegner sig en 
funktionel viden om anatomiske og fysiolo
giske forhold. Det vil passende være et 
mindre opvarmningsprogram, eleverne 
sammensætter, ligesom de fint kan stå for 
at tilrettelægge en aktivitet, som netop de 
har en særlig viden om og interesse i. Det 
har indtil videre været meget positivt at 
undervise linieidrætsholdet, bl.a. fordi 
ingen ting ved årets begyndelse ligger fast. 
Vi planlægger i fællesskab hvad indholdet 
skal være, og det giver underviseren mulig
hed for at åbne op for nye ideer og dermed 
selv at få inspiration. O 

r, 



Jeg skærer i træ Peder Pedersen besøger Age Rasmussen 

Vi hører ofte folk sige, når man bliver ældre og ikke mere er 
erhvervsaktiv, må man sørge for at have en god hobby at be
skæftige sig med, man skal helst forberede sig i god tid. 

For Åge Rasmussen i Hansted startede 
interessen for fritidsbeskæftigelse allerede 
for 30 år siden i 1965. Selvom Åge i en 
menneskealder har arbejdet med jern, så 
blev det dog træ, der blev hans foretrukne 
materiale. 

Sløjd 
I fire vintre fulgte han undervisningen i 
træsløjd i aftenskolen i Horsens. Det resul
terede i en flot reolvæg i nøddetræ til stuen 
derhjemme. Der er både hylder til bøger, al
mindeligt skab og vitrineskab, altsammen i 
en udførelse som enhver møbelfabrikant 
ville være tilfreds med, og så er den skræd
dersyet til væggen. 

Bogbinding 
Når man så har så flot en reol, må bøgerne, 
som står i den, jo også gerne være pæne. 
Hvad gjorde Åge så? Jo, han opsøgte igen 
aftenskolen, denne gang blev det så faget 
bogbinding, 5 vintre blev det til. 

Åge viser og fortæller mig, hvordan man 
først skiller en hæftet bog ad, sætter den i 
pres og skærer kanterne rene, herefter 
bliver bogen spændt op i en ramme, hvor 
ryggen syes og limes på. Kanterne af blade
ne dekoreres med bejse eller frugtfarve, ved 
hjælp af sisal, fluenet og en tandbørste. To 
stykker pap skæres til omslaget, læder 
skæres til og limes på ryg og hjørner, til 
sidst limes papiret, som udgør selve bindet 
på og bogen er færdig, alt laves på stedet, 

det eneste som Åge ikke selv kan klare, er 
guldtrykket på ryggen, det overlader han til 
en professionel bogbinder. 

De fleste af bøgerne i reolen har Åge 
selv bundet ind, inklusive Store Nordiske 
Konversations Leksikon i 24 bind. 

Desuden har Åge indbundet bøger for 
venner og naboer. En trofast kunde var nu 
afdøde pastor Zeedorff. Åge er stadig le
veringsdygtig hvis nogen har interesse. 

Trædrejning 
Åge Rasmussen fik en trædrejebænk foræret 
af sine børn, den blev naturligvis straks 
taget i brug, det kom der mange skåle, 
lysestager og andre fine ting ud af. Side 21 
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Billedskæring 
Familien havde et gammelt stueur, selve 
uret gik upåklageligt, men kassen eller 
skabet, som uret sad i, var Åge ikke tilfreds 
med. Han spu rgte en fagmand om, hvad 
han skulle gøre for at fikse det lidt op, han 
fik det svar, det skal ikke fikses op, du skal 
lave et nyt, som sagt så gjort. Åge kørte ud 
på Silvan og købte noget træ. 

Nej, det gjorde han selvfølgelig ikke, han 
fandt et gammelt egetræsbord fra 1912, som 
havde tilhørt hans forældre, af bordpladen 
lavede han først selve skabet, derefter blev 
det forsynet med drejede og udskårne for
siringer. Urværket blev isat og nu hænger 
det på væggen så flot som ingensinde. 

Nu er vi allerede inde på den hobby, 
som Åge holder allermest af, nemlig billed
skæring. Igen var det aftenskolen som Åge 
søgte for at få den fornødne baggrund, han 
går der nu på sjette år. 

I årenes løb er det blevet til mange smukke 
ting, jeg kan nævne ting som manglebræt, 
amagerhylde, oval ramme omkring et stort 
spejl, vægrelief af smeden, som står i sit 
værksted og slår med hamren på ambolten, 
en hel "tegneserie" med et fuglepar, fra de 
mødes til de har reden fuld af unger, en 
siddende kat og meget, meget mere. 

Stenslibning 
Nævnes skal det da også, at Åge i en perio
de har beskæftiget sig med stenslibning. 

Han har selv konstrueret en maskine til 
polering af sten. Stenene bliver utroligt 
smukke. Alle kvindelige medlemmer af den 
nærmeste familie har fået smykker foræret 
af Åge og dertil selvfølgelig et udskåret 
smykkeskrin i træ. 

Travlhed uden stress 
Det er lige før man taber pusten over at se, 
hvad Åge har nået i årenes løb, men når 
man, som jeg, har kendt Åge i mange år, så 
ved man også, at han trods travlheden 
aldrig virker stresset. 

Åge har fundet en god balance og rytme 
i sin tilværelse. Han lægger ikke skjul på de 
mange timer i aftenskolen i selskab med 
gode kammerater har været en stor glæde 
for ham. O 



Herunder ses det tegnede forlæg til et par kendte 
Holberg figurer, som Age var i gang med at skære da 
Broens fotograf var på besøg. 

Til højre herfor ses Age Rasmussens fugleserie 

l midten tilhøjre smedes mens jernet er varmt og 
nederst til højre ses Flugten til Amerika! 

. :· . · .: ·:. . . 
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, ,, : Formand: Leif Holst, Egesholm 1 O .................... . . .... . 
. : ,, ~: Næstformand: Poul Kirkegård, Birkeholm 41 . . . . . . . . . . . Badminton 

-n- 7565 6511 
-n- 7565 6777 

!M~:': Kasserer: Jane Ahle, Gl. Kirkevej 35 ... ... . ......... ........ . 
,:[mm:~{ Sekretær: Birthe Christensen, Gl. Egebjergvej 23 . . . . . . . . Gymnastik 

-n- 7565 6675 
-n- 7565 6357 
-n- 7565 6705 
-n- 7565 6500 
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Keld Thomsen, Askeholm 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seniorfodbold .. :. 
:· . 

'. ,, ~. Ulla Jørgensen, Birkeholm 2A . . . . . . . . . . . . . . . . Ungdomshåndbold -n- 7565 6022 
:: ::::::: ·: Morten Jokumsen, Gl. Kirkevej 44 ... . ............ Seniorhåndbold -n- 7565 6293 

~------------------------------------------------~ 

Ungdomsafdelingen i EIF starter sommerens fodboldtræning som anført i 
skemaet herunder: 
l ÅRGANG l HOLD l TRÆNINGSTIDER l TRÆNER(E) l START l 

1979-80 Juniordrenge Mandag + Onsdag 19.00-21.30 Ove Pedersen 'f1' 7565 6705 uge 09 

1981-82 Drenge Tirsdag +Torsdag 18.00-19.00 Teddy Balzarsen 'f1' 7565 6771 uge 09 

1983-84 Lilleput Tirsdag +Torsdag 17.00-18.00 John Ahle 'f1' 7565 6671 uge 11 
Carsten Jensen 'f1' 7565 6515 

1985 Miniputter Tirsdag +Torsdag 16.00-17.00 Ole Jørgensen 'f1' 7565 6732 uge 11 

1986 Miniputter Tirsdag +Torsdag 16.00-17.00 Henrik Mortensen 'f1' 7565 6890 uge 11 

1987 Poder Mandag + Onsdag 16.00-17.00 Ole Amundsen 'fi' 7565 6340 uge 14 

1988 Poder Mandag + Onsdag 16.00-17.00 Susanne Molboe 'fi' 7565 6500 uge 14 

1989-90 Poder Fredag 16.00-17.00 Ole Jensen 'fi' 7565 6620 uge 14 

1978-80 Damejunior Mandag + Onsdag 19.00-20.00 Bent Mikkelsen 'fi' 7565 6617 uge 11 

1981-82 Piger Mandag + Onsdag 17.00-18.00 Ole Pedersen 'f1' 7565 6752 uge 08 

1983-84 Lilleputpiger Tilmelding til uge 14 

1985-86 Miniputpiger Susanne Molboe 'fi' 7565 6500 uge 14 

Husk sommerfesten 1995 af Leif Holst 

Dette års sommerfest villøbe af stablen i dagene 16.-17.-18.-19. august. Vi 
gentager successen lørdag aften med de samme to orkestre som i 1994 
"Duoexpressen" og "Bacon". Sommerfestudvalget består af: Anna Thyregod, 
Charlotte Lyster, Marianne Thomsen, Kaj Pedersen, Evan Jacobsen, Benno 
Christensen, Rasmus Riis, Keld Thomsen og Leif Holst. D 



Ny menighedsrådslov af Else Bregendahl 

En ny menighedsrådslov er i al stilhed trådt 
i kraft pr. l. januar 1995. Dele af loven 
træder dog først i kraft ved det nye kirkeårs 
begyndelse i december 1996. 

Men den del af loven, som er trådt i 
kraft, giver alle interesserede lov til at 
overvære menighedsrådenes møder. Indtil 
nu har kun det årlige regnskabs- og budget
møde i marts været offentligt. Hvis man 
skal tage udgangspunkt i den interesse, der 
har været omkring disse møder, så har man 
svært ved at tro, at den nye lov vil afsløre 
overvældende ny interesse for menigheds
rådets arbejde. 

Til gengæld betyder den nye lov mere 
besvær for menighedsrådene, idet datoerne 
for møder og dagsordener skal offentlig
gøres forud for mødernes afholdelse. I 
Hansted vil annonceringen ske ved opslag 
på tavlen i våbenhuset, ligesåvel som også 
udskrift af beslutningsprotokol vil være at 
finde der. 

Af gode grunde vil det være helt umu
ligt at bekendtgøre møder og dagsordener 
i Broen, når man betænker den tid, der går 
fra Bladet går i trykken - til udgivelse og 
yderligere 3-4 måneder frem. 

Visse sager, som menighedsrådet også 
skal tage sig af, såsom personspørgsmål og 
eventuelle licitationer vil altid foregå for 
lukkede døre, akkurat som det også sker i 
kommunale bestyrelser. 
Møderne i Hansted menighedsråd og de 
møder vi har fælles med Lundum menig
hedsråd vil finde sted i konfirmandstuen, 
Stængervej 24. 

Budgetmøde 
På nuværende tidspunkt kan det dog op
lyses, at det årlige regnskabs- og budget
møde for begge sogne vil finde sted tirsdag 
den 28. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen 
på Stængervej 24. O 

Ny konstituering i Lundum af Jens Thule Jensen 

Dødsfald 
Ingemann Sørensen døde i efteråret 1994. 
Efter et fald fra en silo i savværket pådrog 
han sig nogle indre kvæstelser, som efter 
nogen tid medførte døden. 

Ingemann Sørensen har været medlem af 
Lundum menighedsråd i 17 år. Kirken og 
dens funktioner i sognet har altid haft Inge
mann' s interesse, selvom han måske ikke 
var af så mange ord, så satte han sig ind i 
de forskellige ting og tog sin beslutning, og 
så var han ikke den, der ændrede beslut
ning, bare fordi andre havde en anden 
mening. 

Nyt medlem i Lundum menighedsråd 
Efter Ingemann Sørensens død er Ole Sø
gård, Østbirkvej 40 indtrådt i Lundum 
menighedsråd. 

Ole Søgård, som bor i Talstrup sogn, har 
løst sognebånd til Ingerlise Sander og ved 
valget i 1992 blev han opstillet som stedfor
træder til Lundum menighedsråd. Vi byder 
velkommen til Ole Søgård i Lundum me
nighedsråd. 

Ved konstituering i Lundum menigheds
råd i november måned blev Dorthe Magen
sen valgt til næstformand i stedet for Inge
mann Sørensen. O 

-·· 
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Lundum Hansted 

Mandag, den 5. juni 
2. pinsedag 

09.00 

09.00 

Ingerlise Sander 10.30 l ngerlise Sander 
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Ingerlise Sander 
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10.30 Ingerlise Sander 

Ingerlise Sander 10.30 

Ingerlise Sander 
Konfirmation 

Ingerlise Sander 

Ingerlise Sander 

Gudstjenester på Hansted Hospital 
Onsdag den 15. marts kl. 14.30 
Onsdag den 05. april kl. 14.30 
Onsdag den 03. maj kl. 14.30 
Onsdag den 24. maj kl. 14.30 

: Gudstjeneste v !Ingerlise Sander (altergang) 
: Gudstjeneste v /Ingerlise Sander 
: Gudstjeneste v / Ingerlise Sander (altergang) 
: Gudstjeneste v / Ingerlise Sander 



Sognepræst 
Ingerlise Sander . . . . . . . "ll" 7565 6412 
Stængervej 24, DK-8700 Horsens 
træffes bedst (mandag er fridag): 
tirsdag - fredag . . . . . . . . 12.00-13.00 
torsdag desuden . . . . . . . 17.00-18.00 

Gravere 
Hansted: 
Hans Thomsen ........ 'H' 7565 6133 
Stængervej 46, DK-8700 Horsens 
telefon på kirkegården . . "ll" 7565 6704 

Lun dum: 
Thorkild Lindskov . . . . . . "ll" 7565 4225 
Toftevej 18, DK-8700 Horsens 

Kirkebilen til Hansted Kirke 
kører ikke på bestemte søndage, men 
kan bestilles efter behov til gudstjenester 
både til kl. 09.00, kl. 10.30 og kl. 19.30. 

Når du er interesseret i at benytte kir
kebilen, kan du ringe direkte til Horsens 
Taxa ("ll" 7550 3000) senest dagen før den 
pågældende gudstjeneste og meddele, at 
du ønsker at være med i kirkebilen den 
følgende dag. Opgiv også gudstjene
stetidspunkt 

Opgiv din adresse, enten privat eller 
der, hvor du vil stå på. Aftal tidspunkt 
med Horsens Taxa. 

Mindegudstjeneste af Ingerlise Sander 

i Hansted kirke torsdag den 4. maj 1995. 
Den 5. maj er 50-års dagen for Danmarks 
befrielse. Om morgenen bliver der i hele 
Århus Stift ringet med kirkeklokkerne fra 
kl. 08.00 til kl. 08.15. 

Den 4. maj om aftenen bliver der arran
geret fakkeloptog fra Egebjergskolen og ned 
mod Hansted kirke, hvor der bliver holdt 
en kort gudstjeneste over remaet: FRIHED. 

Vi forsøger at have et orkester med ved 
fakkeloptoget og i kirken, men hvilket 
orkester det bliver, er endnu ikke afklaret. 
Derfor er tidspunktet endnu ikke endeligt 
fastsat, men det bliver hen mod kl. 22.00 (se 
Østjysk A vis når tiden nærmer sig. O 

Forårs- og påskekoncert af Ingerlise Sander 

i Hansted kirke den 2. april1995, kl. 19.30. 
Kis og Kaj Holm, Them Musikskole, opfører 
påskekantate. Stykket hedder JONAS. Kis 
Holm har skrevet stykket, og Kaj Holm, 
som leder Them Musikskole, leder denne 
aften alle medvirkende, som er: 
- Them kirkes børne- og voksenkor med 

solister, 
Them Musikskoles orkester med rytme
gruppe, blæsere og strygere. 

i alt ca. 60 medvirkende. 
Vi har for nogle år siden haft Kaj Holm 

sammen med Silkeborg Højskoles kor og 
orkester, og dette var en stor oplevelse. 

Denne gang kommer han med fuld musik, 
og orkestret må stå bag korgitteret 

Kom i god tid for at få plads. Koncerten 
varer ca. en time og der er gratis adgang. 

Side 27 



Kortet herunder er 
venligst udlånt af 
landinspektør 
Axel Blok, Horsens 
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Hansted som stationsby af Søren Andersen 

Da man i 1860' erne besluttede, at den østjyske længdebane 
skulle gå midt i gennem Hansted By, gennem et par gårde og 
tværs over landsbygaden, har det ganske sikkert vakt stor 
opsigt og beboerne har haft noget at tale om. 
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Mange arbejdspladser 
For os, som har boet i byen det meste af 
vort liv, har banen været noget selvfølge
ligt, den var der, og i min barndom gav 
den arbejde til ikke så få. Der var tre lede
vogtere, så var der Hansted Kolonnen 
bestående af formanden, næstformanden 
plus en del arbejdere; deres opgave var at 
holde banelegemet og ikke mindst under
faget i korrekt stand. 

Min første erindring om banen var, da 
jeg som lille dreng kørte på slæde tværs 
over skinnerne. Det foregik ad en vej, som 

• da gik mellem de to huse, som ligger der 
endnu og har fået numrene Stængervej 9 og 
11 (sidstnævnte var ledevogterhus). 

Det var en hulvej, som nu er fyldt ud og 
ingen kan se, at der har været en vej. Den 
gik som sagt fra Stængervej over skinnerne 
og mundede ud på Hanstedvej omtrent, 

-.. .. ·--~~- :J f-
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hvor Arne Pedersen's hus nu ligger. Led
vogter Rasmus Nielsen skulle nok passe at 
lukke ledet i god tid før togene kom. 

Broerne 
Det næste jeg husker, var at broerne blev 
bygget; derefter blev landevejen til Skander
borg flyttet længere mod vest og ført under 
banen. Så var det sket med den direkte 
kontakt med skinnerne, nu gik det enten 
højt over dem eller under dem. 

Fra Hanstedgård og op mod Kannerup 
er der en stigning i terrænet, derfor fik 
lokomotivet også en ekstra gang kul, når 
toget skulle mod Tvingstrup; så var det for 
os drenge om at komme op på trappebroen 
og blive indhyllet i kulrøg. Det var en sport 
for os, men nutidens miljøfolk ville have 
korset sig, hvis de havde set det. 



Dobbeltspor 
I midten af tyverne skulle vi så have dob
beltspor. Da var indbyggertallet i Hansted 
steget på den måde, at mange arbejdere var 
kommet til byen. Nogle var gifte og havde 
både familie og hus med; det var træhuse, 
som kunne skilles ad i store flager, og som 
de flyttede til næste arbejdsplads. I dag 
hedder det Brobisser, men dengang hed det 
Banebørster - og på jysk æ høste. 
En stor mængde jord blev flyttet fra de 
store skrænter mellem Hanstedgård og 
landevejen. Der var anlagt et tipvognspor 
parallel med banesporet og jorden blev så 
transporteret nordøst på og placeret, hvor 
det var hensigtsmæssigt. 

Der sommer var der noget at se på for os 
knægte. En dag blev jeg råbt an: Kan du ikke 
hente noget øl til os, dreng? Jeg fik ti flasker i 
en sæk, og kom tilbage fra købmanden med 
ti bajere, og fik ti øre for turen. 

Tipvognene blev trukket af små lokomo
tiver. "Børsterne" havde givet dem navne, 
malet på siderne; En hed "Samson", en 
anden "Tulle". Et par stykker af "Børsterne" 
havde motorcykler. Vi drenge beså disse 
med stor interesse og diskuterede deres 
ydeevne i form af hastighed og ham med 
den store "Harley Davidson" kunne køre 
stærkere end ham med den røde "Indian". 

\ •••• ,~· j "" 
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Stationsbyen Hansted 
Så omkring ved 1930 kom den store nyhed: 
"Hansted skulle være stationsby". Nå, ikke 
sådan at forstå, at det skulle være med sta
tionsforstander i uniform og med kasket og 
"spejlæg". Nej, det skulle være et såkaldt 
"trinbræt". Dagligt skulle to eller tre person
tog i hver retning holde, så eventuelle 
passagerer kunne stå af toget og nye passa
gerer stå på. "Trinbrætterne" var under 
gangbroen. Det fungerede på den måde, at 
hvis man ville med toget, skulle man række 
armen vandret ud, så standsede toget, og 
man kunne stige på. Billetterne skulle man 
købe ved konduktøren under kørslen; 
såvidt jeg husker, kostede en billet til Hor
sens 30 øre, og 45 øre for en retur. DSB har 
sikkert allerede dengang haft underskud. 

Men herligheden varede kun et par år, 
så overtog DSB bilruterne Horsens-Skander
borg og Vejle-Horsens-Århus, så kunne vi 
benytte disse og "stationen" blev nedlagt. 

Det har sikkert inspireret Regnar eas
persen, som var en af hovedkræfterne i de 
revyer som idrætsforeningen nogle år efter 
holdt til følgende strofer: 

Når det blev søndag, så slog vi et slag 
til Hansted, se det var jo staden 
med piger på strøget ved nat og ved dag 
station og belysning på gaden. 

Den belysning bestod af en ellampe anbragt 
over trappebroen, og som blev tændt ved 
mørkets frembrud og slukket et kvarter 
over 12, så skulle byen gå til ro; i de lyse 
nætter var der ingen gadelys. 

Lokomotiverne 
Op i trediverne satte man så på visse tog de 
store R-maskiner for. Disse store lokomoti
ver med den lille skorsten var som et bundt 
energi, de var en fryd for øjet, men damplo
komotiverne har nok været for dyre at 
bruge, de blev jo siden afløst af dieselloko
motiverne. I en periode havde vi så lynto
gene, der jo var et fremskridt med hensyn 
til hastighed. I dag har vi IC-togene, det 
næste bliver vel så elektricificeringen af 
banestrækningen. D 
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Marianne Thomsen 
spurgte 

Niels Bjerregaard 
fotograferede 
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Helga Mikkelsen, 64 år 
Den første dag solen rigtig skinner har jeg 
lyst til at gå ud og ordne hele haven, men 
det når jeg nu ikke alligevel. 

Jeg har allerede købt de første frø, som 
snart skal såes og sættes i drivhuset. Derud
over har jeg for 14 dage siden taget de 
første grene ind, og de er allerede sprunget 
ud, hvilket jeg synes er meget tidligt i år. 

Jens Kristian Jensen, 48 år 
Først og fremmest er det ved at være tid til 
at spille tennis igen og man begynder at 
spekulere på sommerferien. 

Det er også ved at være tid til at komme 
ud på cykelture igen, så jeg er begyndt at 
tænke på at cykle på arbejde. 

I forbindelse med mit arbejde er der 
mange kunder, som venter til forårstide 
med at få nogle ting lavet. 

Lis Jørgensen, 59 år 
Solen afslører meget, så vinduerne trænger 
gerne til en tur og så får man lyst til en 
gang forårsrengøring. 

Og når blomsterne rigtig begynder at 
spire i haven, så er det tegn på at det er 
forår og det er jo bare dejligt. 

Så begynder man også så småt at se frem 
til sommeren. 

Michael Nielsen, 31 år 
Man bliver i godt humør og så giver det 
lige lidt ekstra energi til at gøre nogle ting. 

Det betyder også, at vi skal i gang med 
haven og sport igen. 



Foreni~gen med mange medlemmer ~-
• men mgen bestyrelse af Jørgen uu.;t ~ i, 
Mandag den 27. februar 1995 afholder Beboerforening sin ~R~ 
årlige generalforsamling, hvor vi håber på et stort fremmøde, 
idet vi Vi tolker det som beboernes ønske om, at 
- skal have fundet nye bestyrelsesmed- der skal være 

lemmer til at videreføre foreningen, fordi en upolitisk forening for varetagelse af 
vi tilbageværende i bestyrelsen mener, at lokale praktiske såvel som kulturelle an-
det er på tide, at der kommer nye kræf- liggender indenfor hele Hansted sogn. 
ter tiC og 

- skal drøfte vedtægtsændringer, som i 
korte træk gårud på at ændre status for 
det lokalhistoriske arbejde i Hansted 
sogn, der formelt foregår i et udvalg 
under Beboerforeningen. Dette forhold 
søges ændret, så det lokalhistoriske ar
bejde bliver en del af Beboerforeningens 
formål - ligeberettiget med foreningens 
oprindelige formål. 

Vi har ikke blandt beboerne foretaget nogen 
opinionsundersøgelse, om man synes, for
eningen har nogen berettigelse. Vi kan kun 
i bestyrelsen konstatere, at beboerne trofast 
indbetaler kontingent. Og at foreningen, 
trods år, hvor bestyrelsen ikke fandt behov 
for at opkræve kontingent, har oparbejdet 
en mindre formue. 

Ovenstående fremhævelse er et citat fra den 
nugældende formålsparagraf. O 

Foreningen serverer kaffe og kage! 

Nyt klubliv i _Egebjerg afHelle F. Pedersen 

Hvor 
I fritidshjemmet Kaskelottens fritidsklub på 
Egesholm 5 - det tidligere brevsamlingssted. 

Hvornår 
Hver onsdag aften, kl. 18.00-21.00. 

Hvem 
Klubben- og hvalungens lokaler vil være 
åbent for ungdommen i 5.-7. klasse. 

Hvad 
Udover almindelige klubaktiviteter er der 
mulighed for at spille dart, pool, høre mu
sik eller bare snakke med kammerater. Det 
vil også være muligt at købe lidt spise- og 
drikkeligt. 

Hvormeget 
Det vil koste kr. 5,00 pr. aften, mens et 10-
turskort kan købes for 35,00 kr. O 

Forlad fjerneren og 
kom hen i klubben! 
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Lisel Pedersen 

foto: 
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Fra San Crist6bal de las Casas til 
Egebjerg via Merida og Mexico City 
På vej til San Crist6bal fik vi et længere foredrag om, hvilken 
skøn kaffe og apfelstrudel, vi ville blive udsat for, når v1 
ankom. Det fik naturligvis tænderne til at løbe i vand! 
Det første vi gjorde, da vi ankom, var at 
køre ind midt i byen til REAL PLAZA, som 
ejes af en schweizer. Vi bestilte omgående 
rigtig kaffe og lækker apfelstrudel og det 
smagte virkeligt lige så skønt, som vi havde 
fantaseret om. I de dage vi var i San Crista
bal, vendte vi ofte tilbage til Real Plaza, 
som var et enormt hyggeligt sted. 

Vi skulle indkvarteres i udkanten af 
byen, hvor der var en trailerpark med små 
cabafias (små primitive værelser, med et par 
senge og absolut intet andet). Men det var 
lækkert, at kunne være indendøre, for 
aftnerne og nætterne kunne være bitterligt 
kolde her i 2400 m' s højde. 

Der var ikke mange i trailerparken, da 
området led meget under de uroligheder, 
der havde været allerførst i 1994. Vi mødte 
dog en amerikansk pige og et canadisk par, 
som vi havde det vældig hyggeligt sammen 
med de næste par dage. 

På området var der også en fælles hytte 
med åbent ildsted. Den mindede utroligt 
meget om en primitiv dansk spejderhytte. 
Her slæbte vi alt vores køkkengrej ind. Efter 
at have indrettet os godt, fik vi lavet ild i 
pejsen og amerikaneren og canadierne kom 
ind og hyggede sig sammen med os. De 
medbragte en guitar, så ind imellem vores 
mere eller mindre seriøse snak om vore re-

spektive lande, den verden vi nu engang 
lever i, livets mening osv. fik vi en gang 
canadisk folkemusik. Det var bare råhygge. 

Næste dag gik vi simpelthen på opdagel
se, for at lære byen at kende. Der var nogle 
utroligt skønne indianermarkeder med 
alskens skønne ting, hvor man kunne have 
købt sig fattig. Vi holdt os dog nogenlunde 
i skindet. 

Hen på eftermiddagen gik Erna, den 
schweiziske pige, der var med på turen, og 
jeg op på det store fødevaremarked. Vores 
kære hollænder, Simon, sukkede efter noget 
ordentlig mad - dvs. noget med kartofler. 
Fordi han absolut skulle have kartofler, blev 
Erna og jeg årsag til dagens oplevelse hos to 
indianerkvinder. De havde nogle store flotte 
kartofler, som vi købte en god portion af. 
De forlangte 4 pesos (ca. 8 kr), som vi be
talte uden at prutte om prisen, for vi syntes 
jo, at det var rørende billigt. Kors, hvor de 
grinede af os. De var lige ved at trille ned 
fra de trækasser, de sad på. De grinede og 
snakkede i en rivende fart i et uforståeligt 
sprog, alt imens de kiggede på os. De var 
så smittende i deres latter, at Erna og jeg 
grinede lige så meget som de, hvilket fik 
dem til at grine endnu mere. Vi var nødt til 
at skynde os væk, men grinede på hele 
vejen ud gennem markedet, til stor morskab 
for mange - tossede turister! 

Mercedes 
Vi ville gerne op i en eller flere af de om
kringliggende indianerlandsbyer i bjergene, 
men selvfølgelig ønsker indianerne ikke, at 
man bare kommer væltende ind i deres 
samfund. 

Sådan en tur skulle arrangeres og vi 
havde fået at vide, at hvis vi gik en tur ind 
til Zoealoen (centrum) så ville vi måske 
finde Mercedes, en indianerkvinde, som 
arrangerede ture for mindre grupper. Mer
cedes skulle være rimelig nem at genkende, 
for hun gik altid med en opslået paraply i 
en eller anden skrigende farve. 

Mercedes viste sig at være en meget 
spændende kvinde og dagen sammen med 
hende blev simpelthen noget af det mest 
interessante, vi oplevede. 



Mercedes kom selv fra den ene af de lands
byer, vi besøgte. Men da hun var en usæd
vanlig ung pige og ikke kunne indordne sig 
under det meget mandsdominerede sam
fund, fik hun lov til at komme i skole inde 
i San Crist6bal, hvor hun boede hos en 
tante. Det holdt hun dog ikke til længe, for 
det slog gnister mellem hende og tanten, så 
hun stak af til Mexico City, hvor hun var 
heldig at komme i huset hos en meget 
venlig dame. Mercedes havde et ualminde
lig kvikt hoved, og den venlige dame hjalp 
hende igang med en ordentlig skoleuddan
nelse, som førte til en senere lærer og uni
versitetsuddannelse. 

Vi var seks personer, der deltog i en tur 
til CHAMULA, en lidt større og meget vel
organiseret indianerlandsby oppe i bjergene. 
Undervejs fortalte Mercedes os bl.a. om sig 
selv, men også en masse om samfunds
strukturen blandt indianerne - og den er 
bestemt ikke enkel - den er faktisk meget 
kompliceret. Mercedes var en utrolig god 
fortæller, som var i besiddelse af en herlig 
humor, masser af grin og en meget stor 
portion selvironi. Selvironien var næsten 
nødvendig, for hun var faktisk lidt af en 
paria i samfundet, da hun jo ikke havde 
indordnet sig under de herskende mænd. 

Indenfor de sidste 6-8 år var hun dog 
langsomt blevet accepteret igen, for hun var 
på mange måder i stand til at hjælpe, især 
på det medicinske og hygiejniske område. 
Hendes ønske var, at hun langsomt kunne 
påvirke kvinderne tillidt mere selvstændig
hed. Mændene prøvede hun også at på
virke, ved at snakke med dem <1g lade dem 
forstå, at også kvinder har hjerner og kan 
have forstand på at tage vigtige beslutnin
ger. 

Da hun var enke og meget rig - ikke kun 
efter indiansk målestok, men også mexi
kansk - var hun efterhånden blevet meget 
eftertragtet blandt Chamulas øverste mænd. 
Det kunne hun fortælle nogle herlige histo
rier om. 

Regeringsby 
Chamula er en form for regeringsby for alle 
de omkringliggende landsbyer. Hvert år bli
ver der valgt ny regering efter et meget 
kompliceret system. De valgte flytter så til 
Chamula for et år. Den siddende regering 
har hånds- og halsret over indianerne. Kun 
når der sker f.eks. et mord, skal sagen 
overgives til staten. Regeringens måde at 
arbejde på er faktisk meget demokratisk. 
Grundholdningen i hele samfundet er, at 
alle skal tage del i og ansvar for det sam
fund, man har bygget op. 

Derfor skifter man også hvert år til en ny 
regering. Det er vigtigt at udføre de opga
ver, man får pålagt, til alles tilfredshed, for 
ellers taber man anseelse og det er noget at 
det værste, der kan ske. Så regeringsmæs
sigt fungerer det indianske samfund godt. 

Selvfølgelig bærer samfundet præg af, at 
spanierne også har været på spil på disse 
kanter. Især indenfor indianernes trosret
ning. Udadtil ser det ud, som om de er ka
tolske, men deres tro er et broget virvar af 
helgener, shamaner, kloge koner l mænd, 
åndedyrkelse osv. 

Fyrede præsten 
Dette noget brogede kirkeliv resulterede i, 
at indianerne i Chamula smed deres præst 
ud i 1974. De havde simpelthen ikke brug 
for en præst til at fortælle dem en helt 
masse fra biblen, for de havde helt deres 
egen mening om den sag. Derfor er det 
også noget af en oplevelse, at komme ind i 
kirken i Chamula. I øvrigt kan man ikke Side 33 
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bare vade ind og bese lokaliteterne. Man 
skal have en tilladelse hos den stedlige 
myndighed. Denne tilladelse skal forevises 
ved indgangen, hvor alle bliver meget nøje 
iagttaget. Indianerne er meget venlige, men 
også meget bestemte, når de gør opmærk
somme på, at der absolut ikke må fotogra
feres inde i kirken. Desværre! - for sikke 
nogle herlige billeder, man kunne have fået. 
Der viste sig et meget broget billede, da vi 
trådte ind. Man kunne godt se, at kirken 
oprindelig var katolsk med alle helgen
billederne ved hver side og den rigt ud
smykkede altertavle, men så holdt sammen
ligningen også op. 

Der var ingen bænke i kirken, de var 
simpelthen blevet fjernet, for hvad skulle 
man bruge dem til? Der var et vældigt 
leben inde i kirken. Man snakkede, grinede, 
messede, græd, hamrede og bankede - alt 
på en gang. Rundt omkring på gulvet sad 
mest indianske kvinder med børn, hver på 
et lille tæppe og med en masse stearinlys 
foran sig. Antallet og farverne på lysene var 
forskellige, hvilket havde betydning for, 
hvad man bad om eller hvilke problemer, 
man gerne vil have løst. En caea-cola eller 
en levende høne kunne også bruges, hvis 
der skulle manes onde ånder ud. 

Længere fremme i kirken var en shaman 
ved at gøre klar til en åndeuddrivelse, hvil
ket vi desværre ikke fik lov at overvære. 
Det var virkelig en verden for sig, at kom
me ind i denne kirke. 

Midt i det hele kom vi til at grine, for 
pludselig stod der en indianer på 1,50 m 
lige bag en ung tysker, vi havde med, og 
han var altså bare tæt på 2,00 m høj. Det 
imponerede åbenbart denne indianer, for 
han skulle absolut hen og måle, mens han 
gjorde fagter og underlige gerninger over 
denne enormt høje mand. 

Tre kvinder 
Efter at have været i denne ualmindeligt 
interessante landsby, kørte vi til en anden, 
men mindre landsby, ZINACANTÅN. Her be
søgte vi tre indianske kvinder, som boede 
for sig selv. Det var noget af Mercedes' 
familie. Selv om disse tre kvinder var vel
havende efter indiansk målestok, var der 
bestemt intet luxuiøst i deres bolig. Det var, 
hvad vi ville kalde et faldefærdigt træskur 
med ildsted på gulvet, som iøvrigt bestod 
af stampet ler. Vi blev modtaget af tre søde 
og glade damer, en ung pige på 18 år, som 
endnu var ugift (hvilket var næsten uhørt i 
dette samfund), hendes mor, som havde 
forladt en fordrukken ægtemand for flere år 
siden, og pigens bedstemor, som havde 
rundet de 80, hvilket var noget nær en 
sensation. Normalen er, at når man er 
omkring de 40, så er man gammel og ned
slidt, så en alder på 80, var virkelig meget 
usædvanligt. I det hele taget var det usæd
vanligt, at tre kvinder levede alene og at de 
klarede sig bedre end mange familier, hvor 
der var en mand til at forsørge dem. 

Som alle andre indianske kvinder, var 
disse tre også utroligt ferme til håndarbejde 
og de havde selvfølgelig et større lager, som 
de viste os og af ren og skær høflighed 
købte alle en lille ting. 

Det var absolut den mest interessante 
dag af ellers mange interessante dage. 

Turistpræg 
San Crist6bal er en spændende by og den 
bærer selvfølgelig præg af, at der normalt 
kommer mange turister til stedet. Det har 
indianerne også indrettet sig på. Den sky
hed vi havde oplevet oppe nordpå hos indi
anerne, fandt vi bestemt ikke hernede. Bør
nene som gik rundt i gaderne og solgte 
dukker, armbånd, bælter m.v. var meget 
påtrængende, men ikke på en ubehagelig 
måde. Man kunne faktisk ikke sætte sig ned 
noget sted, førend der stod 3-5 småpiger 
omkring en. 



De måtte have lidt psykologisk sans, disse 
piger, for det var næsten altid mændene, 
der blev belejret, de havde nemlig svært ved 
at modstå disse charmerende småpiger, så 
her var chancen for at sælge meget større. 
Vores hollænder rejste hjem med snesevis 
af flettede armbånd! 

Fladt ~g grønt 
Efter et par dage i disse omgivelser kørte vi 
videre mod Yucatan-halvøen, som i mod
sætning til resten af Mexico er flad og bare 
grøn i en uendelighed. 

Vi skulle først besøge et større vandfald, 
der hedder AQUA AZUL, hvilket betyder blåt 
vand. Dette vandfald skulle have en fan
tastik blå farve i den tørre periode af året. 
Desværre kom vi lige * døgn for sent. Det 
havde regnet oppe i bjergene tidligere på 
dagen og da vi ankom, var vandet ikke 
mere så flot blåt, som kunne have været. I 
løbet af de par timer vi var der, blev vandet 
mere og mere brunt og kedeligt. 

Klimamæssigt kunne vi godt mærke en 
stor forandring. Det var varmt - nej, HEDT 
og enormt fugtigt. Men det blev værre. 

Vi kørte til PALENQUE, en ruinby efter 
Mayaerne. Palenque ligger i en tæt regn
skov og sammenlignet med de andre ruin
byer, vi havde set, var det et meget smukt 
sted. Byen ligger faktisk kun 30 m over 
havets overflade og er omkranset af jungle, 
så det er et perfekt sted for alt med seks 
ben og en tendens til at stikke os stakkels 
mennesker. Derfor var vi indsmurt i alskens 

olier med mere eller mindre afskyelig lugt. 
Vi slap også med nogle enkelte stik. Der er 
egentlig ikke noget at sige til, at mennesket 
er en lækkerbisken for insekter. Man går jo 
nærmest rundt som et levende vandfald, 
fordi man sveder med en fart, som om der 
var åbnet for en vandhane et eller andet 
sted. 

Til havet 
Alle længtes efter at komme ud til havet og 
derfor blev vi hurtigt enige om, at det nok 
var en god ide at køre hele natten, for 10 
timer på vejene på Yucatan-halvøen er 
noget af det mest afsindigt kedelige, man 
kan komme ud for. Der er grøn bevoksning 
i 2-3 meters højde på begge sider af vejene. 
Man ser absolut intet, altså kunne vi ligeså 
køre om natten. 

Når vi kørte om natten, sad der altid en 
på forsædet, som skulle være vågen. Det 
var vigtigt, dels af hensyn til vores chauffør 
og dels for at holde udkig efter dyr på 
vejene. Det skete nemlig ofte, at der plud
selig stod en flok køer, æsler, heste ell. 
lignende midt på vejen, og de flyttede sig 
bestemt ikke, fordi der tilfældigvis kom en 
dum bilist forbi. Vi startede fra Palenque 
ved 22-tiden. For os passagerer var det ikke 
så slemt, for vi var jo ikke flere, end at hver 
kunne få et langt sæde for sig. Altså var det 
bare med at gøre sig det så behageligt som 
muligt og så lukke øjnene. 

Ved 7-tiden næste morgen gjorde vi 
holdt ved en lagune, Laguna del Bocalar, 

un peso! 
un peso! 
un peso! 
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hvor vi fik lidt morgenmad og en dukkert 
i det krystalklare vand. Vi skulle lige over
vinde os selv, da ingen af os er supersvøm
mere, for lagunen var 90 m dyb, så der var 
ikke rigtig nogen steder, man lige kunne 
stille sig på en sten eller lignende. Men 
skønt var det og de mange fisk, der var i 
lagunen lod sig tilsyneladende ikke genere 
af os lidt større fisk. 

Nu manglede vi bare det sidste stykke 
vej, for at nå ud til det caribiske hav, hvor 
vi skulle campere i nogle dage. Ved mid
dagstid ankom vi til x' CACEL, en lille hygge
lig del i udkanten af junglen ned til stran
den. Vi fik hurtigt vores telte slået op, slæbt 
alt vores grej frem og - vigtigst af alt -
hængt vores hængekøjer på nogle gode 
steder. For en ting var sikkert, vi skulle i 
hvert fald ikke sove i telt. Det skulle være 
overnatning i det fri. 

Så var det ellers tid til en dukkert i det 
absolut pragtfulde caribiske hav. Det hav er 
bare akkurat lige så turkisfarvet i virkelig
heden, som det vises på postkort og turist
brochurer. Og så vrimler det med tropiske 
fisk i alle regnbuens farver helt ind på lavt 
vand. 

Et godt stykke henne ad stranden lå et 
ramponeret skibsvrag, det var selvfølgelig 
ikke det mest kønne at se på. På dette sted 
var der også en del koralrev, som gik helt 
ind til stranden og her var det en ren for
nøjelse af gå tur, når det var lavvandet, for 
i alle de mange fordybninger vrimlede det 
med farverige småfisk, søpindsvin og krebs. 

Res~en af dagen foregik mageligt hen
slængt i en hængekøje. Vi lettede os kun, 

for at finde et sted at spise og da vi kom 
tilbage igen, var det allerede blevet mørkt. 
Heldigvis var der en let brise, så alt det 
stikkende kravl, der ellers er på disse kan
ter, holdt sig væk. Derfor kunne vi også 
sagtens sove under åben himmel uden at 
have et moskitonet over os. 

Det var ganske pragtfuldt at møve sig til 
rette med soveposen i en hængekøje og 
bare ligge og kigge op i stjernehimmelen. 

Underjordiske søer 
Næste dag skulle vi ud at snorkle i en 
cenote, dvs. en underjordisk sø. Dem vrimler 
det med overalt på halvøen. Der er en teori 
om, at alle disse cenoter er forbundet med 
hinanden. Halvøen består af porøs limsten, 
overalt dækket med jungle og der findes 
endnu uudforskede områder. 

Det var en guided tur, vi skulle på. 
Turen gik først ind igennem junglen - ca. ~ 
time på ladet af en enormt ramponeret 
lastbil. Vi skrumplede og skramlede hen ad 
vejen - et stykke jungle, der var ryddet og 
intet andet. Vejen vi sneg os hen ad, var 
den underliggende klippe og den var ikke 
blevet udjævnet til ære for evt. turister. Det 
var godt, at der var en masse tværstænger, 
man kunne hage sig fast i med begge hæn
der, ellers var risikoen for at blive smidt 
overbord temmelig stor. 

Efter ca. ~ time blev vi læsset af og så 
måtte vi trave endnu et kvarters tid ind 
gennem junglen, førend vi nåede den ceno
te, vi skulle snorkle i. Vi fik en hurtig in
struktion og så var det bare i vandet med 
os. Det var ligesom at hoppe ned i en sø 



med grødis, så koldt føltes det. BRRR! 
Vores kroppe var jo overophedede og 
vandet i hulen var kun et par og tyve gra
der. Men efterhånden vænnede man sig til 
det kolde vand, som var krystalklart og fyldt 
med småfisk 

Meningen var at vi i samlet trop skulle 
snorkle rundt i grotterne, men instruktionen 
var simpelthen så dårlig og det gik så 
hurtigt, så vi var tre, der blev tilbage i 
grotten og nøjedes med at snorkle rundt 
her. Det var nu også ganske dejligt. Da de 
andre kom tilbage efter ca. Yz times snorke
ling og vi alle var blevet tørret, forsatte 
nogle af os videre ind i junglen sammen 
med en guide, for at se på nogle tørre 
huler. Det tog os ca. Yz time at nå frem, og 
her måtte vi smide skoene, for selv om 
hulerne var tørre, så var der store områder 
med vand vi skulle vade igennem. Der var 
masser af stalakitter og overalt bevis på, at 
hulerne havde været en del af havet. Over
alt kunne man finde forsteninger af sø
pindsvin, krebs og muslingeskaller. Det var 
et meget interessant område. 

På tilbagevejen stoppede vores guide 
pludselig. På stien foran os lå en sla:nge på 
tværs. Vi ville aldrig have opdaget den selv, 
for den lignede grangiveligt en snor og var 
ikke tykkere end en lillefinger og grå som 
undergrunden. Eneste iøjenfaldende var 
nogle gule pletter ved hovedet. Vores guide 
skubbede til den med et langt blad og vips 
forsvandt den ind i alt det grønne. 

Nu manglede vi blot den herlige tilba
getur i den udrangerede lastbil, men det 
gamle lig ville overhovedet ikke starte. Der 
stod vi så midt i junglen. Heldigvis var der 
en del mænd med samt nogle mexikanske 
arbejdere, så alle måtte ud at skubbe. Men 
det er sgu ikke nemt at skubbe en bil igang 
på en vej, der ligner et vaskebrædt i over
størrelse. Efter flere forsøg lykkedes det dog 
og så gik den vilde biljagt hjemad. Man må 
sige, at den dag var alting blevet rystet på 
plads! 

Dykning 
Om aftenen hyggede vi os med hjemmela
vet mad og et par tequila-sunrise. Ved S
tiden kom Ron, en amerikansk dykker der 
bor i nærheden, for at give instruktion i 
dykning i det caribiske hav. 

Det var interessant at følge med i og lød 
også enormt tillokkende, men Erna og jeg 
holdt lav profil og lod de tre hankønsvæse
ner om at deltage i dette eksperiment, des
værre! 

Næste morgen kom Ron for at hente dyk
kerne, både Klaus, Simon og Jørgen skulle 

afsted. Kl. 11 kom Jørgen tilbage og kunne 
berette om et fantastisk eventyr under 
havets overflade. Der havde været koraler 
i massevis, utroligt mange flotte og farveri
ge fisk, som var enormt nysgerrige og havet 
var bare krystalklart. Det havde været en 
utroligt lækker oplevelse, og Erna og jeg 
sad og blev godt ærgerlige over, at vi ikke 
havde turdet deltage. 

Lommeregning for begyndere 
Efter nogle timers siesta kørte vi til ruinerne 
ved TULUM. Denne ruinby ligger helt ud til 
det caribiske hav og må have fungeret som 
en slags forsvarsværk engang i tidernes 
morgen. Området var ikke så stort, og en 
hel del af bygningsværkerne var afspærrede 
p.g.a. sammenstyrtningsfare. 

På hjemvejen blev Jørgen og jeg sat af i 
et kryds, fordi vi skulle ind til en lille køb
mand og handle ind, mens de andre kørte 
til den nærmeste tankstation. 

Den unge dame i butikken var meget 
interesseret i, hvor vi kom fra og sørme om 
hun ikke vidste hvor Danmark lå ! Dt::t var 
faktisk kun anden gang, at vi stødte ind i 
en, der vidste det. 

Vi købte varer for 28,50 Pesos, hvilket 
hun havde regnet ud på en lille regnema
skine. Vi betalte med en 50' er og så be
gyndte det at blive sjovt. Hun regnede som 
en gal - i hovedet altså. Vi fik et særstudie 
i ansigtsudtryk, mens vi spændt stod og 
ventede på, hvilket resultat hun kom til. 
Det faldt hende åbenbart ikke ind, at bruge 
regnemaskinen. Hun kom frem til, at vi 
skulle have 12,50 tilbage. Det var vi ikke 
helt tilfredse med. Da vi jo ikke kunne for
klare hende det på spansk, viste vi hende 
regnestykket på regnemaskinen. Side 37 
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Hun så yderst mistroisk ud, da vi kom frem 
til, at vi skulle have 21,50 tilbage. Vi viste 
hende langsomt, hvordan man gjorde, og 
da hun selv havde prøvet et par gange og 
fået samme resultat som os, grinede hun 
glad og gav os pengene tilbage. Hun havde 
tilsyneladende kun lært at lægge sammen 
på regnemaskinen. 

I denne lille landhandel kunne vi for
øvrigt købe Tulip skinke, hvilket vi gjorde. 
Så aftensmaden kom til at bestå af makaro
ni med tulip-skinke og tomatsovs - lækkert! 

Sovsen var for tynd 
Lige ved siden af os på stranden boede en 
sydafrikaner og en fransk pige. De lånte 
vores store gryde, for de ville gerne koge en 
lækker fiskesuppe, på den fisk en af de 
andre på pladsen havde fanget tidligere på 
dagen. En flot stor RED SNAPPER. De lånte 
også vores gasblus og lidt efter lidt havde 
vi fået byttet pladser, så vi endte over 
under deres interimistiske oversejl. 

Det endte med at blive en enormt hyggelig 
aften, for lidt efter lidt stødte der en ameri
kansk pige, en englænder og en anden 
franskmand til. Vi lavede drinks af forskel
lige sammensætninger og fik den herligste 
fiskesuppe. Da vi ikke havde dybe tallerke
ner nok, blev suppen også serveret på flade 
tallerkener. Den eneste som ikke var klar 
over, at vi fik fiskesuppe, var Jørgen. Han 
kunne ikke forstå at sovsen var så tynd, så 
den hældte han ud og spiste bare fisken. 
Men den var også lækker. 

Bedst som vi sad og hyggede os, kom en 
stor eremitkrebs løbende. De var overalt om 
natten -og om morgenen kunne man se alle 
deres spor i sandet. De er åbenbart meget 
nysgerrige, for af sporene kunne vi se, at de 
altid nåede frem til de områder, hvor der 
var noget spiseligt gemt. 

Forgæves nattevagt 
Netop i det område, hvor vi camperede, 
kom de store havskildpadder op på stran
den om natten, for at lægge deres æg. Lidt 
længere henne ad stranden, lå et labora
torium, som holdt øje med denne færdsel og 
om natten patruljerede de langs stranden og 
når der var fangst blinkede de med stav
lygter til hinanden. 

Den sidste nat vi var i X' cacel satte jeg 
mig ned på stranden i håb om, at få disse 
store skildpadder at se. Desværre var det 
fuldmåne - og derfor meget lyst- i de næt
ter, vi var på stedet, så der kom kun nogle 
få skildpadder på land. Jeg sad et par timer, 
uden at der skete noget, men af blinklysene 
kunne jeg se, at der af og til kom en skild
padde på land. Desværre hver gang langt 
fra, hvor jeg sad. Så til sidst krøb jeg i min 
hængekøje. Næste morgen kunne jeg kon
statere, at der var spor efter en skildpadde -
kun et par meter fra, hvor jeg havde siddet 

og ventet. Ærgerligt ! 

At købe billige sandaler 
Da det var vores sidste campingophold 
inden hele turen sluttede, skulle alt vores 
grej gøres grundigt rent. Det var nu ikke 
det store problem, for vi havde jo over
nattet en hel del på hoteller, i cabanas, på 
noget der lignede hoteller o.s.v., så vi havde 
indskrænket vores brug af campinggrejet 

Efter denne rengøring fik vi pakket al 
vores grej sammen og taget afsked med 
vores naboer. 

Nu gik turen mod CANCUN, en ameri
kansk ferieby. Og jeg skal love for, at den 
var Amerikansk. Den er simpelthen den mest 
rædselsfulde ferieby, vi nogensinde har 
været ude for. Heldigvis skulle vi kun gøre 
ophold der i ca. H~ time. Men alle var enige 
om bagefter, at det så absolut var 1}'2 time 
for meget. 

Der var naturligvis et væld af boder, 
som solgte alt muligt - som der har været 
så mange andre steder også. Men her var 
sælgerne (mexikanerne) utroligt emsige og 
pågående. Og sikke priser de forlangte ! 
Man var ikke et øjeblik i tvivl om, at det 
var amerikansk ferieområde. Vi var jo ikke 
helt grønne mere m.h.t. at handle og efter at 
have rejst igennem en stor del af Mexico, så 
kendte vi udmærket prisniveauet. I Cancun 
skulle man dog kun prutte om priserne på 
skrømt, for ellers blev handlerne nærmest 
fornærmede. Vi fik det indtryk, at amerika
nerne bare betaler, hvad der forlanges, så 
der var sådan set ikke noget at sige til, at 
priserne var skruet godt i vejret. 



Vi vovede os ind i et område med salgs
boder, hvilket var en meget ubehagelig 
oplevelse. Sælgerne kom nærmest hen og 
hev fat i en, hvis man prøvede at ignorere 
dem. Og stoppede man op for at kigge, så 
hang man uhjælpeligt på den. Jeg var des
værre så dum, at jeg stoppede for at kigge 
på et par sandaler. Før jeg fik mig set om
kring var jeg inde i butikken, for at prøve 
sandaler. Sælgeren der fik mig ind havde 
en anden taktik end de andre. Han var 
flink, imødekommende og uha, der var ingen 
købetvang, kom bare ind og prøv lille frue. Jeg 
hoppede lige i fælden med begge ben. Inde 
i butikken overtog en ung fyr. Han fandt 
sandaler frem, som jeg kunne prøve. Endnu 
anede jeg ikke uråd. 

Der var et par lækre bløde sandaler i 
gedeskind, jeg godt kunne tænke mig. 
Prisen ? - 90 Pesos/180 kr. forlangte han. 
(Det ville de ikke engang have kostet i 
Danmark). Hvad ville jeg byde, spurgte 

. han. 30 Pesos, var mit bud. Han grinte og 
spurgte om jeg mente dollars. Næh, jeg 
regnede nu godtnok i Pesos. 

Så grinede han ikke mere, men blev 
direkte ubehagelig og jeg gik fuldstændig i 
baglås. Det endte med at jeg meget højt 
sagde, at jeg ikke ville købe hans sko over
hovedet. Gudhjælpemig, om ikke fyren blev 
hidsig og forlangte at jeg betalte ham penge 
for skoene. Så blev jeg sgu gal og gik, mens 
jeg sagde noget mindre pænt på dansk. Vi 
havde ikke gået mange skridt, førend fyren 
kom løbende efter os med sandalerne og nu 
raslede prisen helt ned til 30 pesos. Men nu 
ville jeg hverken eje eller have sandalerne. 

Et par dage efter købte jeg et par nøj
agtigt magen til i en almindelig skoforret
ning- pris 20 pesos/ 40 kr. 

Mexico's berømteste feriested 
Candin er det mest berømte feriested i hele 
Mexico - forstå det, hvem der kan. Men 
Canc(m er også anlagt for amerikansk 
kapital. I årtier har Acapulco ved stille
havskysten været det foretrukne feriemål, 
men stedet var efterhånden ved at være lidt 
halvslidt, så en flok pengemænd fandt på, 
at der skulle bygges et nyt storslået ferie
område. Ved hjælp af en computer, fandt 
man ud af, at det helt rigtige sted var Can
cun. Det var i 1967. På rekordtid blev der 
bygget luksushoteller, spillecasioner, golf
baner, tennisbaner og hvad amerikaneme 
nu ellers forventer af et feriested. 

Vi syntes alle, at stedet var gennemsyret 
af dårlig energi, men det havde nok noget 
at gøre med, at det jo ikke lige netop var 
den slags ferie, vi var interesseret i. 

Heldigvis skulle vi videre til øen, ISLA 

MUJERES - Kvindeøen - som ligger ca. 0-
times sejlads fra Cancun. Dette er også et 
turistområde, men med charme. Øen er 
ikke så stor- bare 8 km lang og 400mbred 
- så den er til at overse. Vi indlogerede os 
på et vandrehjem - det eneste vi stødte på 
overhovedet i Mexico - og vi skulle kun 
have en overnatning. 

Sidste dag på turen 
Næste dag var vores sidste på turen og nu 
skulle vi til MERIDA, som er hovedstad i 
delstaten Yucatan. Undervejs gjorde vi 
holdt ved en cenote, X'KEKEN - spø'r mig 
ikke, hvordan det udtales! Nedgangen til 
cenoten var fra et mindre hul i klippevæg
gen. Indvendig var der hugget nogle ujæv
ne trin, som man forsigtigt klatrede ned ad. 
Men det var besværet værd, for foran os 
åbnede sig en stor hule med en sø, som 
havde det flotteste blå vand. Virkelig blå! 
Vandet var skønt klart og dejligt kølende. 

I huleloftet over søen var der et stort hul 
ud til det fri og hver den 21. marts og 21. 
september rammer solen lige lodret ned i 
dette hul. Der er fundet mange forskellige 
ting fra Mayaernes tid og man mener, at 
cenoten/ grotten muligvis er blevet brugt til 
ceremonielle ritualer. 

Det var utroligt lækkert at opholde sig i 
denne cenote - men desværre var vi nødt til 
at skulle op i den stegende hede igen for at 
komme videre. 

Som sidste stop inden Merida skulle vi 
se en stor drypstenshule. Den var utroligt 
flot og endte efter en længere travetur ved 
en stor sø. Desværre var det ikke tilladt at 
tage en dukkert. Denne hule var ikke kølig, 
men ulidelig varm og luften var tyk af fugt. 
Man følte faktisk, at det var svært at trække 
vejret, så det var ligefrem en befrielse at 
komme ud i den friske, hede jungleluft bagef
ter. 

På det sidste stykke vej kørte vi gennem 
CHICHEN ITZÅ, hvor der også findes et 
berømt ruinområde. Desværre var et stort 
område og den meget berømte CHAC MOOL .. 

figur afspærret og under renovering, så vi 
blev hurtigt enige om, at vi vist havde fået 
kultur nok på denne tur og derfor godt 
kunne undvære Chichen Itza. !stedet gjorde 
vi holdt i byen af samme navn, for at få lidt 
at spise. Fandt et hyggeligt sted og bestilte 
Polio De Pibli - kylling i bananblade. Ingen 
var supersultne og vi regnede med, at det 
nok kun var et lille stykke kylling, der var 
pakket ind, for prisen var kun 13 pesos/26 
kr. Ind kom en kæmpepakke, som indeholdt 
en ~ kylling af stor størrelse og dertil grøn- Side 39 
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sager, ris og sørme også pommes frites - det 
var et ordentlig måltid. 

Da vi ankom til Merida, skulle bilen 
ribbes for alt, så der blev simpelthen slæbt 
ind på hotellet. Du godeste hvor havde vi 
dog fået skrabet en masse sammen i løbet 
af 6 uger. Første tanke var, hvordan i alver
den får vi plads til alt det i vores rygsække? 

Nå, det havde vi l uge til at finde ud af. 
Om aftenen fandt vi en lækker restaurant, 
for at spise en god afskedsmiddag. Simon 
skulle hjem allerede næste dag. Klaus skulle 
afsted med et nyt hold om 2 dage, Erna 
havde et par dage i Merida inden hun 
skulle videre og vi havde endnu 5 dage. 

Når man har været på sådan en tur, er 
det almindeligt at man skillinger sammen 
tillidt drikkepenge til lederen. Det havde vi 
selvfølgelig også gjort, så aftenen sluttede 
med en drinks og overrækkelse af en ku
vert, som tak for en god og meget oplevel
sesrig tur. 

Fra nu af var vi på egen hånd. 
De næste dage travede Jørgen og jeg Meri
da tyndt. Merida er en utroligt charmerende 
by, som godt nok har 600.000 indbyggere. 
Alligevel er der noget provinsagtigt over 
den. Eneste ulempe var temperaturen. Det 
var ulideligt varmt (40-42°C), så man var 
konstant våd over det hele. Når man rejste 
sig fra en stol på en fortovsrestaurant, så 
det nærmest ud som om man havde tisset 
i bukserne, for der var bare en stor våd 
plamage på bagdelen. 

En af dagene tog vi en tidlig morgen den 
lokale bus ud til ruinområdet UXMAL. Det 
var en oplevelse at betragte de meget for
skelligartede mennesker, der skulle ud på 
længere eller kortere rejser. Nogle var 
meget afslappede, andre var enormt nervø
se, og skulle lige hen til alteret, der var 
stillet op i ventesalen, for at bede for en 
god tur o.s.v. Et noget uvant syn. (Måske 
DSB skulle indføre dette ritual også!) 

Bussen vi kom afsted med, var vældig 
hyggeligt indrettet med frynsegardiner over 
forruderne, madonnabilleder, kulørte lys 
osv. Igen et uvant syn. 

Uxmal var hurtigt overstået, for selvom 
vi ankom først på formiddagen, så blev 
heden ualmindelig slem. Desværre kom der 
ikke en bus førend midt på eftermiddagen, 
så der var ikke andet at gøre, end at finde 
noget skygge, hvor man kunne ligge et par 
timer på langs. 

Da vi endelig var kommet tilbage til 
Merida sidst på eftermiddagen, f6r vi rundt 
for at finde ud af hvilken bus, vi skulle 
med næste dag, for da ville vi gerne ud at 
se på pelikaner. Det var lidt af et detektiv
arbejde, for der findes et hav af busstationer 
- og de ved ikke ret meget om hinanden 
åbenbart, for hver gang vi spurgte os for, 
blev vi blot henvist til den station, der lå 
nærmest. I vores iver efter at finde det 
rigtige sted, lagde vi ikke mærke til, at der 
var trukket sorte skyer op på himlen. Det 
gik først op for os, da Vorherre lukkede op 
for vandsluserne - og det var nogle af de 
store sluser, der blev åbnet for. Kors, hvor 
det regnede i tykke tove. I løbet af nul kom
ma fem lignede alle gader rivende floder. 
Vi fandt ly i en niche, som viste sig at være 
et lille madsted. Når vi nu alligevel var 
havnet sådan et sted, kunne vi jo ligeså 
godt slukket tørsten med en af de aldeles 
udmærkede mexikanske øl. 

Vi ventede og ventede, men det piskede 
fortsat ned i stride strømme. Madstedet var 
ved at lukke og vi fornemmede stærkt, at 
man faktisk gerne ville af med os, så vi stak 
forsigtigt hovederne udenfor. Gaden var 
bare en rivende strøm af vand - helt ind til 
husene. Derfor tog vi vores sko af. Bandt 
snørebåndene sammen og hængte skoene 
over skulderen. Jørgen vadede afsted i bare 
fødder - jeg beholdte mine ankelsokker på. 

Folk gloede lidt på os undervejs. For det 
første fordi vi bar vores sko over skulderen 
og for det andet, fordi Jørgen skulle foto-· 
grafere hele dette vandsceneri indtil flere 
gange. Mexicanerne tog ikke særlig notits af 
al dette vand. De vadede blot afsted, som 
om intet var hændt. Mændene i deres lange 



bukser, som de end ikke smøgede op, og 
kvinderne beholdt deres stilethæle på. De 
syntes, vi var underlige, men vi syntes nu 
det samme om dem. 

Vi var et godt stykke fra vores hotel, så 
vi skulle passere en hel del befærdede 
gader, for selvom der stod en halv meter 
vand nogle steder, så kørte både biler og 
busser endnu. Resultatet var naturligvis, at 
vandet var nærmest kulsort. 

Ønsker man at indfarve sine fødder og 
ben i en grågrumset tone, kan vi anbefale 
sådan en tur - men behold de blå ankelsok
ker på. De gi'r en fantastik god farvevirk
ning på huden og holdbarheden er bare i 
top. Det varede ca. 14 dage inden denne 
indfarvning var blevet skrubbet helt væk. 

Vi troede, at dette voldsomme regnskyl 
ville rense luften, men det gjorde det nu 
ikke. De næste dage fortsatte heden med 
temperaturer omkring 40°C, så ophold i al
mindelig skygge hjalp ikke ret meget. På 
grund af den voldsomme hede, søgte man 
selvfølgelig hen, hvor der var køligt - og 
det var der i biografen. 

En eftermiddag gik vi derfor i biografen, 
filmen kørte i en uendelighed, så man 
kunne bare gå ind på et givet tidspunkt. 
Biografsalen var pragtfuld kølig og det var 
bare SKØØØNT at sidde i mørket med pop
corn og kold cola. 

Vi startede med at se sidste halvdel af en 
udmærket amerikansk film. Efter pausen så 
vi første halvdel. En udmærket måde at 
fejre sølvbryllupsdag på! 

~'* 

Tilbage til Mexico City 
Midt på ugen fløj vi tilbage til Mexico City, 
hvor vi indlogerede os på det samme hotel 
som tidligere. Nu kendte vi jo byen fra 
tidligere og blev derfor hurtigt træt af at 
tage en taxa både det ene og andet sted, for 
der var en vis tendens til, at chaufførerne 
aldrig kendte vores endemål, og derfor var 
nødt til at skulle spørge om vej mange 
gange, så taxameteret løb lidt løbsk. 

Vi vovede os derfor ud med metroen, 
hvilket vi skulle have gjort meget tidligere. 
Det kostede 85 øre og så kunne man køre 
lige så længe man ville, bare man ikke gik 
gennem tælleapparaterne. Og det var såre 
simpelt at finde ud af. 

Altså begyndte vi at opsøge diverse se
værdigheder, som ligger temmelig spredt, 
via metroen. Derfor måtte vi selv spørge 
om vej nogle gange. Det er svært, når man 
kun kan nogle få spanske brokker, men 
mexikanerne er ualmindeligt flinke til at 
hjælpe. De siger aldrig det ved jeg ikke. Så 
kommer de hellere med en længere for
klaring og af uransaglige årsager, skal man 
altid lige et stykke hen ad gaden og så til højre 
- altid til højre! Det resulterede flere gange 
i, at vi gik i ring. Så var det bedre, at bruge 
det halvdårlige bykort vi havde plus vores 
egen intuition. Men vi fik set meget af 
Mexico City!! 

Øst, vest - hjemme er bedst 
Vi var nået til fredag, den 3. juni 1994, og 
havde nu været væk i 49 dage. Det var ved 
at være tid for hjemrejsen. 

Det var UNÆGTELIGT SKØNT at se vores 
tøser igen og at Egebjerg lignede sig selv - s 
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bare lidt grønnere, end da vi tog afsted. O 
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Se nøje på ovenstående to fotos, de viser samme motiv men er alligevel ikke 
ens. Personvognen i forgrunden på begge billeder er parkeret. 
Broen spørger: 

Har førereren af vogn A eller vogn B, af såvel vogn A som vogn B, af 
hverken vogn A eller vogn B, udført en korrekt parkering? 



Broens 
bestyrelse 
Egebjerg-Hansted Støtteforening EIF: 
Hans Thomsen (formand) 
Stængervej 46 . . . . . . . . . . . 1r 7565 6133 

Egebjergskolen: 
Ole Gregersen (næstformand) 
Østerhøjsvej 10 . . . . . . . . . . 'lr 7565 6118 

Ungdomsskolen i Egebjerg: 
Henrik Meldgaard Johansen (sekretær) 
Vesterhøjsvej 56 . . . . . . . . . . 'lr 7565 6570 

Hansted-Egebjerg Beboerforening: 
Lisel Pedersen 
Egesholm 64 . . . . . . . . . . . . 'ft' 7565 6322 

Egebjerg-Hansted Forsamlingshus: 
Bernt Stribalt Jensen 
Gammel Egebjergvej 35 . . . . 'lr 7565 6266 

KFUM-Spejderne i Egebjerg: 
Gitte Weinreich 
Egesholm 58 . . . . . . . . . . . . 'ft' 7565 6714 

Lundum Sogns Borgerforening: 
Steen Eriksen 
Torpvej 42 . . . . . . . . . . . . . . 'lr 7565 4240 

Hansted-Egebjerg Husholdningsforening 
Annalise Daugård 
Højbovej 22 . . . . . . . . . . . . . 1r 7562 4479 

Hansted Menighedsråd: 
Ingerlise Sander 
Stængervej 24 . . . . . . . . . . . 1r 7565 6412 

Egebjerg Idrætsforening: 
Stig Riis 
Birkeholm 51 . . . . . . . . . . . . 'ft' 7565 6516 

Hansted Hospital: 
Jette Lund 
EgebjergVej 100 

Egebjerg Kollegiet: 
Lone Duch 
Gl. Kirkevej 45-47 

Antenneforening Horsens Nord: 
Jørgen Pedersen 

'fr 7565 6522 

'lr 7565 6644 

Egesholm 64 . . . . . . . . . . . . 'lr 7565 6322 

Lundum Menighedsråd: 
Jens Thule Jensen 
Lundumvej 20 . . . . . . . . . . . 'lr 7565 4203 

Fritidshjemmet Kaskelotten: 
Britta Poulsen 
Egesholm 5 . . . . . . . . . . . . . 'lr 7565 6505 
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DET DREJER SIG 
OM TRYGHED 

D er er så meget andet her i livet, der er 

vigtigere end penge - kontakt, samvær, kærlig

hed, et godt helbre d . 

Men alligevel er de gode at have, pengene. 

Ikke nødvendigvis en formue, blot nok til en 

økonomisk tryg dagligdag - og til lidt ekstra 

glæder. 

Det gælder hele livet, også når man rigtig 

har tid til at nyde det - når man bliver pensio

neret. 

Sikrer du dig en god pensionsordning, sikrer 

du dig tryghed. 

SYDBANK 
Nørretorv 27 • 8700 Horsens • Tlf. 75 62 Ol 44 

D.U SAVNER? 

Vi har udvalget .. . 

Vi springer for dig .. . 

INTERSPORT 

Jessensgade 
Jessensgade 12-8700 Horsens 

Telt. 75 62 5411 

Sportshuset 
Vestergade 36-38 - 8700 Horsens 

Telf. 75 62 67 99 

® 

Glæd familie, venner og 
bekendte med en buket 
friskafskårne blomster 
fra butikken, 
hvor 

Laifa 
!FrandSen 
giver råd og vejledning!~~ 

O BUKETTER 
O KRANSE l BÅREBUKETTER 
O STUE- OG POTTEPLANTER 
O DEKORATIONER 

BLOMSTER- & HAVECENTRET 
JOHANSENSPLANTESKOLE 

Silkeborgvej 67 - 8 700 Horsens 

'U' 7562 2646 
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