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Fest på Håbetsvej
- „sognefogeden"
bliver 85 år

85-års fødselaren ved en af de løbesedler, beboerne på Håbetsvej har sat op

-  Normal t  s tår  j eg  op ved halv  
seks tiden. I morgen vil jeg overra-
ske dem alle ved at stå op kl. halv 
fem. For på sengen skal de i hvert 
fald ikke tage mig.
Det  er  Johan Hansen,  der  s iger  

dette. Navnet Johan. Hansen siger 
sikkert ikke ret meget. Men siger vi 
Johan „sognefoged", så ved alle, hvem 
det er. „Sognefogeden" på Håbetsvej 
21 fylder i morgen 85, og så skal der 
festes. Hele familien samles, og ven-
nerne  på  gaden  har  prok lamere t  
hans fødselsdag ved at opslå løbesed-
ler på lygtepælene, hvorpå der står:
„Sognegården"  s tår  på  g loende  

pæle fredag den 6. august I  anled-
n ing  a f  a t  vo r  sogne foged  Johan  
Hansen fylder 85. Underskrevet fest- 
komiteen.
- Det er et dejligt kvarter at bo 1, 

siger 85-års fødselaren. Folk er ven-
l ige, og de er t i lsyneladende glade 
for at have mig boende. 
Udnævnelsen til „sognefoged" 
skete for et par år siden. Min genbo 
fandt på at give mig det navn, fordi 
jeg er den ældste i kvarteret.
- Der hører naturligvis forpligtel-

ser med til at være sognefoged. Der 
skal holdes opsyn med husene, når 
beboerne er på ferie. Byærinder og 
pasning af hunde hører også med til 
jobbet.

Tre store interesser
Sognefogeden har tre store inter-

esser: Haven, rejser og kricket.

- Jeg var faktisk med til at starte 
kricketspillet i Horsens, siger „sog-
nefogeden". Det skete ude på Vest-
ergade, hvor vi  spi l lede med hjem-
melavede bat og en bold bestående 
af nogle sammenbundne klude.
- I 1927, da de begyndte at bygge 

Idrætsparken, holdt Johan op. Han 
var nemlig selv med t i l  byggeriet ,  
og havde derfor ikke tid til at træne 
med kammeraterne.  I  dag  er  han 
fast  inventar t i l  a l le  HFS hjemme-
kampe, og før I t iden var han også 
med til udekampene.
- Jeg synes det er trist, der ikke 

kommer flere mennesker til kricket-
kampene.  Det  er  sådan et  de j l ig t  
spil, at det fortjener tilskuere.
I haven har Johan mange ting. Bl. a.
 malurt.
- Hvad jeg bruger det til ? Ja, jeg 

burde jo egentlig ikke sige det. 
Spritfabrikkerne kunne jo finde på 
at kopiere min ide,  men al l igevel .  
Når malurten er maden tager jeg en 
enke l t  s t i lk  og  kommer  i  en  ha lv  
flaske. Her lader jeg den stå i cirka 
tre måneder. Når processen er over-
stået kan I tro, snapsen kan smages. I  
de  s idste  år  er  Johan også be-
gyndt at rejse meget. To gange har 
han været i  England og to gange i  
Norge.
- Man skal jo rejse og se sig om, 

mens man er ung, siger Johan med 
et smil. Når man bliver gammel, er 
det  jo  ikke s ikkert  man får  t id  t i l  
den slags. -allan
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