Han har stævnemøde med solen hver eftermiddag
En uhøjtidelig snak om helbred, biler og solnedgang med Juelsminde mest kaade mand,

den 84-aarige fhv.
murer Hans Peter
Hansen

der,
men
en
af
hans
kammerater, der var fra Barrit,
foreslog, at han skulle følge med til
Jylland.
– Og hvad, fortsætter Hans Peter
Hansen, saa er jeg blevet her siden.
Jegtraf en pige fra Staksrode, og
huner siden blevet min kone. Vi
har en søn, der nu er gift og bor i
Kalundborg, hvor vi tit er paa
besøg. Særlig efter at JKL
begyndte.
I kælderen har Hans Peter Hansen sit værksted,hvor han fusker
lidt idet med mekanikken, som han
siger. Men murskeen har han helt
lagt paa hylden. Hvis man fjernede
debygninger, Hans Peter Hansen
har været med til at bygge, ville
Juelsminde blive ca. halvt saa stor

som nu.
Han har været med til at opføre
en
del af Nationalforeningens
hospital,
fabrikkerne
ved
Palsgaard, Juelsminde skole, den
første andelsbolig og meget mere.
Desuden har han arbejdet mange
steder i landet. Men der er sket
meget i de 84 aar, Hans Peter
Hansen har levet, og en gang
imellem kan han vel ogsaa s y n e s ,
a t u d v i k l i n g e n g a a r f o r stærkt.
– Jeg glemmer aldrig, da jeg
første gang saa en bil. Det var
paa landevejen mellem Kalundborg og København, beretter
han. Pludselig kom en af de her
maskiner paa tre hjul futtende,

indtil det gav et brag og djævelskabet standsede. Nu om
dage kan man knapt komme
over vejen for dem, men der
var jo tider, hvor bilerne skulle
stoppe for hestekøretøjer.

Rundt om spisebordet

H. P. Hansen: – Saa skal vi lige se,
Efter at have besøgt den 84-aarige fhv. murer Hans Peter Hansen

Odelsgade i Juelsminde, kan man
godt faa den samme følelse, som
naar man har slugt en vitaminpille.
Det er ligesom man har det meget
bedre. En mere veloplagt og aktiv
mand end den gamle murer, skal
man lede længe efter.
Hver dag gaar han en tur fra
Juelsminde til Vesterby – en strækning paa godt otte kilometer – og
ler skal et haardt vejr til, før han
bliver hjemme. At gaa til Vesterby
og hjem tager ham rundt regnet
m tre timers tid, og det passer lige
ned et par gode cigarer.
Heller ikke inden døre kan han
holde sig i ro. Men som han selv
siger: Naar man har et godt
helbred, kan man ogsaa gøre lidt
til,at det varer ved.

Selvom Hans Peter Hansen godt
kan fundere lidt over den hurtige
om vejret er til at gaa en tur i
udvikling,er det dog ikke mere,
endhan ogsaa følger med i den.
Og et godt helbred har Hans Han lægger mærke til de forskellige
Peter Hansen. Det er noget, der fremskridt
og
mangler
i
altid har præget ham, og det var Juelsminde, og et og andet ser
en haard tid, da han for et par eller hører han vel ogsaa paa sine
aar siden kom galt afsted med det spadsereture, der gerne gaar til
ene ben, og maatte tilbringe nogle færgehavnen.
maaneder paa hospitalet.
Det er blevet sagt om ham, at
– J e g f ø l e r i k k e , a t j e g e r han gaar til Vesterby for at se
gammel, tværtimod, siger han. solen gaa ned.Og det benægter
Hvorfor skulle man det, naar han paa ingen maade.Særlig oplivet
man har et godt helbred? Kom kan man blive, hvis der har
igen, naar jeg fylder hundrede, været
en
særlig
dejlig
saa er der mere at snakke om!
solnedgang, og saa kan tankerne
falde paa Ingemanns sange om
solen,
siger han.
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har været i Juelsminde. Naar det
Hans Peter Hansen kom til Juels- bliver hen pas eftermiddagen, maa
minde i begyndelsen af tyverne. han lige ud og gaa en tur.Det
Han er født paa. Sjælland og udlært kanogså blive for trivielt hele
tiden at gaa rundt om spisebordet...

