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1600-1700 tidligere
elever på Egebjergsko-
len får pr. post indby-
delse til en stor
umsfest, når skolen den
6. november fejrer sit
50 års jubilæum med en
stor fest - ikke på sko-
len, men i hallen.

Egentlig er jubilæet  den 5.
november - og det er en fre-
dag. Denne dag bliver også
festligholdt, og i flere dage for-
ud vil skolens og den elever og
Iærere forberede festligheder-
ne.

Egebjergskolen hed oprin-
delig Lundum-Hansted Cen-
tralskole - og den blev født«  i
den mørke  besættelses-tid
som afløser for en række
landsbyskoler i Egebjerg,
Hansted, Rådved og delvis
Lundum Skov.

Besat af tyskere
Selv om 50 års dagen 'nu

nærmer sig, har der ikke gået
elever på skolen uafbrudt i 50
år. Da skolen stodfærdig til
indvielse den 5. november
1943, lagde tyskerne deres
klamme hånd på en del af den.
Besættelsesmagten  brugte
gymnastiksalen til indkvarte-
ring af soldater, der skulle
sørge for bevogtningen af en
del af den jydske længdebane,
der går gennem netop Ege-
bjerg-Hansted.

Senere beslaglagde tysker-
ne hele skolen i en periode.

Fra den tid har skolen et af
sine ældste minder - nemlig et
skudhul i en af dørene  til gym-
nastiksalen

Skudhul i dør
- En tysk soldat kom af van-

vare til at affyre et vådeskud..
Men episoden var gået i glem-
mebogen, da jeg startede som

viceinspektør  på Egebjergsko-
len i 1970. Det var først, da
nogle gamle elever fortalte om
det, at vi blev klar over forkla-
ringen på det hul, der er kittet
til i døren. Siden er det lige
som om denne dør har fået en
mere bevaringsvrdig status,
siger skoleinspektør  Ole Gre-
gersen, Egebjergskolen.

Tyskernes huseren på Ege-
bjergskolen gav en meget
uregelmæssig  skolegang. Elever-
ne måtte i gas-generator-dre-
vet bus transporteres til andre
skoler, når tyskerne periode-
vis ikke gav plads for andre.

De gamle landsbyskoler
måtte igen åbnes, og fra un-
dervisningen i en af dem
fortælles  om ælrer
Knudsen, der lige skulle have
de sidste krigs-nyheder fra ra-
dioavisen med - og derfor kom
til at forlænge et frikvarter
længere, end godt var:

Kakkelovn
eksploderede

En af eleverne så sit snit  til
at putte en tysk riffelpatron i
kakkelovnen. Netop som
Knudsen havde indtaget kate-
deret, lød der et tordenbrag,
lugen til kakkelovnen sprang
op - og ild og gnister føg ud.
Ifølge  beretningen fra en af
de gamle elever var lærer
Knudsen tæt på at dø af et
hjerteslag: Han blev først lig-
bleg, derefter rød som en to-
mat - og udbrød så: ” Hvem i
alverdens riger og lande med
omliggende øer har gjort det?.

Den formastelige elev måtte
gå til bekendelse, og overleve-
ringen fortæller, at han blev
holdt i det ene øre uden ben-
kontakt med jorden - men det
er vist overdrevet!

Flygtningecenter
Efter krigen blev Egebjerg-

skolen i nogle måneder an-
vendt som flygtningecenter i
den store malstrøm af for-
drevne, der prgede krigs-af-
slutningen i maj 1945.

Frem til august 1945 var
skolen lukket for undervis-

ning, fordi myndighederne   ik-
ke turde have

Egebjerg-børne-nesammen med flygtningene
- af frygt for epidemier.

Men ved begyndelsen på
skoleåret 1945-46 kunne un-
dervisningen igen starte, og
siden har der været gang i
kridt og svamp på alle norma-
le skoledage.

Besvimede under
seksualundervisning

I starten af 1960'erne var
Egebjergskolen tidligt ude
med seksualundervisning - in-
spireret af en ung, dynamisk
lærer på naboskolen i Lund.
Overlærer  Mogens Kirke-
gaard skulle stå for elevernes
indvielse i forplantningens
mysterier, og den første time
blev særdeles dramatisk, da
en af eleverne simpelt hen be-
svimede under Kirkegaards
gennemgang af det med sex.

Egebjergskolen var oprin-
delig et-sporet op til og med
tredje klasse, men da forsko-
len i Lundum lukkede i begyn-
delsen af 1970'erne, blev sko-
len to-sporet - indtil nedgan-
gen i børnetallet  i midten af
1980'erne tvang skolen til
igen at køre et-sporet med vis-
se årgange.

Store distrikt
- Nu har vi fået udvidet vo-

res skoledistrikt med Mose-
vangen, Ranunkelvej og Eng-
blommevej i det nordlige Hor-
sens, så nu kan vi igen køre
to-sporet hele vejen op fra bør.-
nehaveklasserne, og det er en
stor tilfredsstillelse.

I perioden med et spor på
visse årgange har vi måttet slå
to meget små klasser sammen
til en stor, og det har givet
problemer. Nu kan vi lore to
klasser på hver årgang, hver
med ca. 20-22 elever, og det er
faktisk optimalt, siger Ole
Gregersen.

I dag har 30 lærere og 380
born deres daglige virke på
skolen, der siden starten i
1943 er blevet udvidet og nu
fremstår som en moderne

kommuneskole.
Omgivet af flotte

idrætsanlæg, hal og svømmehal- samt
en indtagende natur kun få
minutters gang fra klassevæ-
relserne.

Skolen vil i ugen op til
jubilæumsdagen  arbejde med
jubilæums-temaer,skolens  hi-
storie og hvad dertil knytter
sig. For selve jubilæumsdagen
er fremlagt flere forskellige
planer - men et er sikkert:
Festligt skal det æ re.

Fest i hallen
Dagen efter samles ”gamle.

elever og lærere til fest i Ege-
bjerghallen, der i en presset
situation kan rumme 1200
menneskeer. Skolen håber, at
i hvert fald halvdelen af de
1600-1700 tidligere elever
møderop.

Alle  får  en skriftlig invita-
tion med post efter et større
detektivarbejde, udført  af
Grethe Sohn og Poul Zoff-
mann. De to har fundet frem
til 1993-adresser på så godt
som alle de tidligere elever - og
undervejs er der faldet mange
gode historier af om deres liv
og virke.

Arbejder hektisk
med fremtiden

Skolens fremtid er på vej til
at blive nøje kortlagt: Ege-
bjergskolen er med i et skole-
udviklingsprojekt som en ud
af 12 danske skoler, og målet
er at formulere målsætninger
og deraf følgende handlepla-
ner på et bredt felt af skolens
virke-områder.

- Som noget nyt inddrager
dette udviklingsprojekt hele
skolen, og resultatet vil kunne
bruges til at profilere Ege-
bjergskolen kraftigt i fremti-
den, siger Ole Gregersen.

Sa 50 år er ingen alder for
en skole, der som den i Ege-
bjerg nsten holder sig evigt
ung ved næsten konstant at
involvere sig i nye udfordrin-
ger - internt og udadtil.

skoleinspektør  Ole Gregersen ved det hul, en tysk soldat fork.-
sagede i en dør til gymnastiksalen, da han under opholdet
Egebjergskolen affyrede et vådeskud .

Lundum-Hansted Centralskole, Egebjerg, indviet 5. Novbr. 1943.

Egebjergskolen, som den så ud den 5. november 1943 - da den
blev indviet under navnet Lundum-Hansted Centralskole.
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