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Ukrainer med høj
promille kørte galt
MESING - I går morges kl.

7.08 kørte en bilist galt på
Præstevejen i Mesing. Bilen rullede af ukendte årsager rundt og endte på taget.
Da en patrulje nåede
frem til stedet, blev de
mødt af en kraftigt beruset
24-årig ukrainer bosat i
Odense. Politiets mistanke
om spritkørsel blev bekræftet, da manden blæste
over to i alkometeret.
Han blev taget med til

skadestuen, hvor han fik
behandling for sine småskrammer og foretaget en
blodprøve.
Lidt tidligere, kl. 4.30,
måtte en 23-årig mand fra
Ringkøbing ligeledes tages
med til en blodprøve.
Han blev standset af en
patrulje på Randersvej i
Stilling, da der var mistanke om spritkørsel.
Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

0 Der findes ingen entydig definition på, hvor høj en top skal være for at kunne kaldes et bjerg. Navnet Ejer Bjerge blev taget
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officielt i brug ved en højtidelighed på Møllehøj.

Bjergene fik navn

Brandalarm gav uro
i eksamenslokalet

3Shelters gør
det muligt at
overnatte tættere
på stjernene

rygning var formentlig årsagen til, at elever på Skanderborg-Odder Center for
Uddannelse torsdag eftermiddag blev forstyrret i
deres eksamen.
Kl. 12.19 gik der en auto-

Af Hans Jørgensen
hj@hsfo.dk

EJER - Præsten ville ikke lægge vand til dåben, og derfor
trådte Vorherre i karakter,
da Ejer Bjerge i går blev
døbt.
Det skete ved en festlig og
våd ceremoni på Møllehøj,
der officielt er Danmarks
højeste naturlige punkt.
- Dåb er en alvorlig handling, som vi ikke må lave
pjat med, sagde sognepræst
Benedikte Baggesgaard, der
nok var mødt op i præstekjole, men ikke ville lave en
egentlig dåb.
Formalia var ellers på
plads. Både Stednavneudvalget på Københavns Universitet og Kulturministeriet har sagt god for navnet
Ejer Bjerge, der nu er navnet for højdedragene ved
Ejer Baunehøj.
Men en dåb er forbeholdt
mennesker, ikke bjerge.
Netop da Benedikte Baggesgaard holdt sin „dåbstale“,
begyndte regnen at falde.

- Det kan se ud til, at Gud
har en anden mening. Gud
holder ikke sit vand og sin
velsignelse tilbage, sagde
præsten, mens en paddehatteskov af paraplyer voksede frem.
Der var masser af taler,
bl.a. fra nordmanden Roger
Pihl, der i sin tid skrev en
bog om de danske bjerge.
På grund af højdeskræk
valgte han i bogform at give
gode råd og at bestige de
danske toppe. Succesen
med bogen er så stor, at den
netop er oversat til svensk.
Med vanlig humor gav nordmanden gode råd.

Lav fjeldsmør
- Navnet Ejer Bjerge er en
genistreg. Tænk på, hvilke
muligheder Ejer Bjerge kan
give. I kan bruge mælken
herfra til at lave højfjeldssmør, sagde Roger Pihl
med henvisning til jerseykøerne på Møllehøj, der i dagens anledning havde leveret mælk til de jordbær,
man kunne købe på stedet.
- Det kan lyde som en
spøg, men bliver smørret
dyrt nok, kan det lade sig
gøre. Tænk på Samsøkartofler og Læsøsalt. Og Ejer er
Danmarks højest beliggen-

de landsby, hvorfor ikke
male husene himmelblå og
lave en bluesfestival, sagde
Roger Pihl.
Han mente også, der var
gode mulighed for gøre området til et astronomisk centrum, da Ejer Bjerge er det
punkt i landet, der er nærmest stjernerne.
- Fremtiden tilhører dem,
der tænker nyt. Sandheden
er, at dem med begge ben
på jorden er dem, der står
stille, lød nordmandens afskedssalut.

Snoren klippet
Roger Pihl var sammen med
præsten, turistchef Marianne Purup, borgmester Jørgen Gaarde (S) og professor
Henrik Breuning-Madsen
med til at klippe snoren, så
navnet Ejer Bjerge blev officielt. Det var på grund af
professorens arbejde, at
man i 2005 fastslog, at Møllehøj (170,86 meter) var det
højeste naturlige punkt.
Derfor var han naturligvis
inviteret med.
Foruden navnedåben var
der også andre festligheder,
og i løbet af dagen var der
300 gæster på bjergtur. På
Møgelhøj blev to nye shelters og et multetoilet indvi-

et, og Ejer Bjerge er nu med
i Spor i Landskabet. Det betyder, at der er infofoldere
og afmærkede stier at følge,
og man kan overnatte i de to
shelters, hvor der også er
bålplads, brænde og bænke.
De to landmænd Holger
Poulsen og Bendt Børgesen
lægger jord til projektet, der
også omfatter en række offentlige samarbejdspartnere.
Ejer Bavnehøjs Venner
har været aktive for at få
navnet Ejer Bjerge gjort officielt, og blandt de ivrigste
venner er Viggo Rasmussen. Han fik efter selve dåben en snak med borgmesteren, om hvordan man
trækker flere folk til stedet.
Fremover kan attraktioner
søge om lov til at sætte skilte op ude ved motorvejen.
- Det er en god ide. Vi skal
tage vores landskab alvorligt og samles om de ting, vi
er stolte af. Jeg vil gerne arbejde videre sammen med
Viggo Rasmussen om at få
lavet skiltning ved motorvejen, sagde Jørgen Gaarde
til avisens udsendte bjergdåbs-medarbejder.

SKANDERBORG - Tobaks-

matisk brandalarm, som
fik Brand & Redning Skanderborg til at rykke ud.
Det blev hurtigt konstateret, at der ikke var
brand, men alarmen gav
anledning til en del uro i
eksamenslokalerne.

Brand ved realskolen
SKANDERBORG - I går kl.
15.56 blev politi og brandvæsen kaldt ud til en brand
i et cykelskur ved Skanderborg Realskole.
Der var ild i en knallert
og en cykel samt endevæg-

gen af skuret, er delvist udbrændte.
Det viste sig, at knallerten var stjålet, og Sydøstjyllands Politi formoder, at
branden var påsat.

Snød sig til bil
SKANDERBORG - Sloths Bi-

ler på Danmarksvej fik i går
kl. 14.05 franarret en sølvgrå VW Passat.
En mand ville gerne prøvekøre bilen, så han fremviste et kørekort og kørte
af sted. Han kom bare aldrig tilbage, så bilforhandleren kontaktede politiet.
Manden beskrives som
ca. 45 år og almindelig af
højde og drøjde.
Han var iført mørk jakke, t-shirt, cowboybukser

og en hat med kort skygge.
Bilen har registreringsnummeret LB 52 44.
Det viste sig, at kørekortet var stjålet i Aalborg.
På N.F.S. Grundtvigs Vej
blev der ligeledes stjålet en
bil. Det skete i perioden fra
fredag kl. 21 til lørdag kl. 9.
Det drejede sig om en rød
Skoda Fabia, der bærer registreringsnummeret YL
57 154.
Det oplyser Sydøstjyllands Politi.

