
Løvhøv ved Hansted a er
stadigvæk en udflugt mud

I en fjern fortid var den lille skovbevoksede bakke et yndet udflugtssted for arbejdstrætte horsensianere — Nu flokkes
børnene ved Hansted a, og kolonihavefolket er rykket derud

LØVHØJ - den lille skovbevok-
sede bakke ligger lige uden for
Horsens pa mosejorden. Langs den
glider Hansted A, den

gennemskæres af jernbanelinien fra nord og
umiddelbart for er der kolonihave-
huse I massevis.

Engang var Løvhøj et yndet ud-
flugtssted for arbejdstrætte hor-
sensianere. Den blev kaldt Arbej-
dernes Dyrehave, hvilket forment-
lig beted dels at det hovedsageligt
var arbejdere, der kom der, dels at
der ma have været dyr. De eneste
Solsiden så under sit beseg var Ne-
ste med trænede ryttere og koloni-
haveejernes hunde og undulater.

Arbejderne tog til Løvhøj for at
sendagsforlyste sig, og I den lille
skovs sydøstlige udkant la et lille
stråtækt hus, som tog sig af
udskænkningen. Del ligger der stadig,
men - desvrre - der er ikke no-
gen udskænkning længere. SA sva-
lebajerne ma man have til Bode,

hvis man tager derud. Og Løvhøj
er nok en udflugt værd.

Skoven og den lille bakke er
stadigvæk tilgængelig, og mange
kommer da også til Løvhoj pa
vandreture. Ikke mindst børnene
har her fundet et godt sted for leg.
Her møder rode ulv sine

bane-mand, eller der fanges sommerfug-
le eller fiskes i det let plumrede
åvand.

Ved Hansted A kan de lokale
ryttere vande hestene, og falde i
stayer over udsigten vestpå gen-
nem jernbanebroen. Måske kom-
mer der ikke så mange som i gam-
le dage, men trafikken er dog

ganske livlig.
Og er der ikke så mange menne-

sker pa selve Løvhøj, så er der til
gengæld liv pa mosejorden foran
bakken. Her flokkes kolonihavefol-
ket i store lejre, her samles der
kræfter til arbejdet i byen.
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