
 

 

Ved Brande Aften tirsdag den 22. februar var det beboerne fra 

Jensen Fløvej og Johannes Hansen Vej, der fortalte personlige 

erindringer og anekdoter fra vejens liv og historie, l de føl-

gende uger vil vi her i Brande Bladet bringe nogle af aftenens 

indslag. 

Jeg vil fortælle en historie, som foregik sidst i halvtredserne. Jeg gravede mergel i Tulstrup 

ved Ikast. Mergelen blev læsset på lastbiler, som kørte ud til landmændene, hvor det blev 

spredt ud på markerne.10-12 lastbiler skulle læsses dagligt, og hver lastbil skulle helst nå 12-

14 læs mergel hver dag. Så det skulle gå stærkt. En vognmand, som var på vej efter et nyt læs 

mergel, kom uheldigvis til at køre en stor, rød hund over, men han havde travlt, så han lod hun-

den ligge. Det så en anden vognmand, som kom kørende bagefter. Han stoppede op, smed 

den døde hund op i bilen og kørte til mergellejet. Her var synderen ved at læsse sin bil. Vogn-

manden snuppede hunden og hængte den bag på synderens bil, som kørte med den dinglen-de 

hund på bilens bagsmæk til skræk og megen morskab for de forbipasserende. Imidlertid opda-

gede vognmanden hunden bag på sin lastbil, og han fik i en fart hængt den op på en tredie 

vognmands bil. 

Tiden gik, det blev lørdag og arbejdsugen var forbi. Formanden, som var fra Hejnsvig, kørte 

hjem. Han havde en rød Nimbus med personsidevogn. Søndag morgen kiggede formanden ud 

af sit køkkenvindue. Det var solskin og dejligt varmt. Henne ved garageporten, hvor hans rø-

de Nimbus stod, sværmede det med fluer. Han gik ud for at se efter. Da faldt hans blik på en 

stor rød hund, der lå i sidevognen. Formanden måtte i gang med skovl og spand, for hunden 

skulle naturligvis have en hæderlig begravelse. 

Om formanden nogensinde fandt frem til den egentlige synder, blev vist aldrig opklaret. 

"Vejene går til Brande Højskole" har til formål at fremme vejfællesskabet på udvalgte veje og 

at udvide kendskabet til byens kultur og indbyggere, l rækken af Brande Aftener efter som

merferien vil nye veje få muligheden for at føre stafetten videre. 


