
Borgmesteren fik æren af at plante det nye lindetræ i Fokets Lunden. Her er han i gang 
med spaden.

Et træ på lille
Vagns boldbane

100-års dagen for 
Folkets Lund blev 
markeret
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HORSENS - Solen kom 
som bestilt, da LO-Hor-
sens i går markerede 
100-året for indvielsen af 
Folkets Lund.

Det skete ved at plante 
et lindetræ og overrække 
kommunen en check på 
10.000 kr. til et legered-
skab i Folkets Lund.

Knap 50 mennesker, 
bl.a. borgmester Vagn Ry 
og viceborgmester Jørgen 
Bang, mødte op.

De hørte bl.a., hvordan 
formanden for LO-Hor-
sens, Svend Aage Hansen 
blev korrigeret nogle gan-
ge, da han fortalte histori-
en bag Folkets Lund.

Flere af de fremmødte 
havde den historiske viden 
om Lunden i orden.

Men Svend Aage Han-
sen kunne også fortælle 
mange korrekte t ing. 
F.eks at 3300 mennesker 
gik med i Folkets Lund til

indvielsen i 1896, hvor der 
var både skydetelt og 
dansepavillon.

Der var tre talere. Re-
daktøren af Horsens Soci-
aldemokraten, sogneråds-
formanden fra Sundbyer-
ne samt øltapper Pedersen 
fra Skanderborg.

Der var heller ingen ue-
nighed med LO-forman-
den, da han konstaterede, 
at fagbevægelsen både 
dengang og nu er aktiv i 
udbygningen af Horsens.

- Det ligger os meget på 
sinde at udbygge den by, 
som vi alle holder så meget 
af og er stolte af, sagde 
Svend Aage Hansen.

Spillede fodbold
Det fysiske arbejde med 

at plante træet var over-
ladt til borgmesteren. Og-
så han holdt en lille tale, 
før han kastede sig ud i 
gravearbejdet.

Borgmesteren fortalte, 
at han i sin barndom havde 
spillet masser af fodbold 
på græsplænen i Folkets 
Lund, hvor træet blev 
plantet.

For at sikre sig mod at 
blive rettet af de meget hi-
storie-interesserede folk, 
skyndte borgmesteren at

få sin mor til at bekræfte, 
at den var god nok.

- Vi fik tit skideballer for 
at spille fodbold på græsset 
og blev jaget væk af en af 
beboerne i nærheden, hu-
skede Vagn Ry.

Modtog check

Dengang vidste han ik-
ke, at det var Folkets 
Lund. Så mente han ikke, 
han havde været så nem at 
kyse væk.

Derefter tog borgmeste-
ren de første spadestik. 
Han slap for fiberspræng-
ninger.

Med en smule sved på 
panden kunne han bagef-
ter modtage checken til le-
geredskabet.

Det er endnu ikke af-
gjort, hvad der bliver købt 
for pengene. Men plænen i 
Folkets Lund er det eneste 
sted i hele Lunden, hvor 
det er plant, så der er mas-
ser af muligheder.

Til slut var det tid til en 
skål. Da både borgmester 
og viceborgmester var til 
stede, gik det hurtigt og 
smertefrit med at få en dis-
pensation til at drikke en 
enkelt øl i Lunden.
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