
Nogle af de 295 born fra Hedensted Skole, der satte
rekord i flest born i en bus.

Lokale rekorder
med i Guinness

Forlaget Komma & Clausen sendte i fredags
1992-udgaven af Guinness Rekordbog pa gaden, og
i bogen kan man lase, at Danmarks største telt
kommer fra Horsens, og at Hedensted Skole har
prsteret at klemme flest born ind i en bybus.

I efteråret blev skoleinspektør Morten Lund fra He-
densted Skole ringet op af journalisten Jørgen Nygård fra
TV- Syd, der opfordrede Morten Lund og hans clever til
at deltage i et rekordforsøg.

Morten Lund tøvede forst, fordi han frygtede, at kom-
munen ville gribe chancen til at indføre ekstraordinre
besparelser på skolebus-området, hvis de så, at der sag-
tens kunne være 295 skoleelever i en bus.

Men den 19. november slog Hedensted Skole den tidli-
gere rekord på 235 born i en bus, da 295 af skolens clever
masede sig ind i en bus fra Ølsted-Kragelund Rutebiler.

Denne rekord er dog nu slået, idet TV 2 i Eleva2ren i
fredags fik presset flere born ind i en bybus.

Danmarks største telt befinder sig i Horsens, og det
tilhører Anders Bisgaard Sorensen, der er indehaver af
firmaet Bisgaard Sørensens Teltudlejning.

Anders Bisgaard købte nu ikke det 5513 kvadratmeter
store telt hjem for at få sit navn sat i Guiness Rekordbog.

Teltet har nemlig kostet fern millioner kroner, og så
ivrig var Anders Bisgaard ikke for at få sit navn på tryk i
rekordbogen.

Det 116 meter lange og 50 meter brede telt bliver lejet
ud for en halv million kroner, og det kan maksimalt lejes
ud tolv gange om året, fordi Bisgaard Sørensens Teltud-
lejning skal bruge fra tre uger til en maned for at sætte
det gigantiske telt op og pille det ned igen.

Der har vret dækket op til nsten 5000 mennesker i
teltet, og i oktober blev der afholdt indendørs fire-spands-
lob i teltet i.

Anders Bisggard Sorensen er ikke nervøs for at komme
til at mangle lejere til det dyre telt, for der er kun omkring
syv af de store telte i Europa, og mange haller ser det
store telt som en chance for at blive brugt til de store
messer.

Verdens største telt er på 17.500 kvadratmeter, og blev
rejst i Belgien i 1958, og selvom Anders Bisgaard Soren,
sen var nede at se teltet sammen med sin far, så giver han
ikke meget for den rekord.

- Det kan simpelthen ikke lade sig gore, for man kan
ikke gå over 50 meter i spndvidde, så reelt er det 17.500
kvadratmeter store telt flere telte, der er sat sammen,
siger indehaveren af Danmarks største telt. (Aa)

Danmarks største telt fra Horsens kræver tyve mands
arbejde i fire dage for at blive rejst
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