Vestbirk Camping
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På tur med LMC-TEC Klub Danmark
Vi har seks hold afsted på tur og vi hyggede os gevaldigt, selv om det kunne have
været endnu bedre, hvis flere klubmedlemmer havde haft lyst til at deltage, men vi
hyggede os gevaldigt i hinandens selskab.

Vi startede ud med at besøge Den Genfundne Bro, som man finder ikke så langt fra
Vestbirk Camping, og det var en rigtig god oplevelse i dejligt solskinsvejr.

Fra parkeringspladsen på Vestbirkvej, er der kun 300 meter hen til broen og det er
vist overkommeligt for de fleste.
Det har været noget af en bedrift at gemme den store bro under en jordvold i 90 år
og det er vildt at tænke på at den så faktisk kan blive glemt i lige så mange år.

Hygge og samvær

Vi var, som vanligt, rigtig gode til at hygge os og at have travlt med “ingenting” :)
og vi fik heldigvis supergodt vejr, så vi kunne spise sammen udenfor og bare sidde
og snakke og hygge os.

Fredag gav os
ikke det bedste
vejr, men vi var
da på en plads
tur og en tur i
skoven.
Lørdag og
Søndag fik vi så
fuld valuta på
det gode vejr!

Birgit forsøgte at bestikke pladsens to
søde kaniner, som render frit rundt. De
gemte sig i skyggen under Finn’s vogn,
men de var ikke til fals for en gulerod.

Birgit & Ole er meget glade for dyr og
det gik begge veje på Vestbirk, da en
Guldsmed syntes at Ole var dens
bedste ven :) Selv en Hyæne i Horsens
var venlig stemt :)

IND BAG TREMMER
Kaj & Birgit havde planlagt at vi skulle
bag tremmer i det gamle Statsfængsel i
Horsens.
En tur som Kai og Mona desværre måtte
vente med til en en anden gang, nogle
af os havde “gjort” Horsens inden
besøget i fængslet og da det jo var
blevet sommer vejr, kunne Asta-hunden
ikke vente i bilen, mens besøget varede,
så de kom ikke med ind og se det gamle
fængsel. Et besøg der ellers var set frem
til.
Vores guide var engageret og en dygtig
fortæller, så hende var vi alle glade for.
På billedet står hun i fængslets kirke og
fortæller.

FLUGTKONGEN
I efteråret 1948 afsonede Carl August
Lorentzen en disiplinærstraf i fængslets
kælder og der opdagede han at kælder
celle nr. 7 stødte op til et hulrum under
trappen. Da Lorentzen havde afsonet sin
straf i kælderen, spurgte han fængsels
direktøren om lov til at fortsætte med at
afsone i kælderen og dette fik han lov til.
Lorentzen startede med at fjerne murstenene bag skabet i cellen, så han derefter
fik adgang til hulrummet under trappen. I hulrummet begyndte han at grave selve
tunnelen. Han fremstillede falske nøgler og løsnede et trappetrin, så han kunne
komme ud i trappetårnet og op på loftet. På loftet fandt han grave redskaber og
materialer til at afstive tunnelen. Det tog Carl August Lorentzen 19 måneder at
grave den lange tunnel som bragte ham ud i fruheden, som dog kun varede i en
uge, inden han blev fanget af nogle landmænd udenfor Horsens.
KLIK PÅ LINKET OG LÆS HELE HISTORIEN

Det gamle fængsel gemmer på en
barsk og grusom historik, men
pisk og tortur som afstraffelse og
det var i Horsens Statsfængsel at
den sidste henrettelse foregik.

Henrettelser i Danmark blev afskaffet efter at skarpretteren måtte bruge 3 forsøg
på at hugge hovedet af en dødsdømt, alene fordi han måtte drikke mod til sig og
dermed var fuld da jobbet skulle udføres.

TIL FLÆSKESTEG PÅ PEJSEGÅRDEN
Lidt spontant valgte vi alle at bestille bord Søndag aften på Hotel Pejsegården,
hvor man kunne bestille flæskesteg til 95 kroner. Jeg må sige at nogle var mere
tilfredse end andre. Manden og jeg fik begge flæskesteg uden spød svær og
nogle kartofler som var overkogte.
Andre var mere
heldige med deres
mad, men vi har ikke
planer om at prøve
en gang flæskesteg
på Pejsegården igen,
men vi hyggede os,
uanset madens
kvalitet.

AFREJSE FOR DE FLESTE
Mandag morgen blev det til afrejse for de fleste.
Gitte & Ole valgte at blive et par ekstra dage, men resten af os havde allerede
pakket telt mm. sammen allerede Søndag aften, for vejrudsigten lovede regn, og
DET kom til at holde stik, men vi fik en lille snak ved klubflaget, hvor Kaj takkede
af for denne gang, med et “PÅ GENSYN” på næste tur med en opfordring til at en
af klubbens mere løse “Kør-selv-ture” også ville kunne rykke i klubmedlemmer
med hang til hygge og samvær.
Webdamen vil gerne takke Ole, Kaj N.
og Birgit for billedmateriale, som blev
suppleret med billeder fra egen hånd.

