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HORSENS KOMMUNE
Kvinde sigtes
for voldsom
manøvre
HORSENS - En 41-årig kvinde
fra Vejle bliver sigtet efter
straffeloven, efter hun lørdag kl. 18.50 ifølge politiet
bakkede så voldsomt i sin bil
ved parkeringspladsen ved
Superbrugsen på Sundgårdsvej i Horsens, at en 39årig mand fra Fredericia
måtte springe for livet.
Forud for episoden var
manden og kvinden tilsyneladende blevet ret uenige.
Om hvad, ved politiet ikke
på nuværende tidspunkt.
- Manden stod på trinbrættet ved kvindens bil og
holdt fast i bilen, da hun
bakkede tilbage. Han måtte
springe for livet. Derfor sigtes hun efter paragraf 252 i
straffeloven, fordi hun har
forvoldt fare for andres liv
og førlighed, siger politikommissær Jesper Duus,
Sydøstjyllands Politi.

Bøde for
at råbe
efter politiet
HORSENS - En 23-årig mand
fra Horsens kunne ikke skjule sin foragt for politiet, da
han natten til i går kl. 2.40
overfusede en patrulje i Rædersgade med ordene: „Korrupte svin“.
Det koster formentlig
manden en bøde for brud
på ordensbekendtgørelsen,
fremgår det af døgnrapporten fra Sydøstjyllands Politi.

Bridgevindere
HORSENS - Ved åbent hus

turneringer torsdag i Horsens Bridgecenter, Absalonsgade, var der mødt 76
spillere. Følgende blev præmieret:
A-rækken:
1. Karsten V. Petersen og
Ulf Tveten
2. Signe og Svend Thomsen
3. Ingrid Kofoed og Bent
Pedersen
B-rækken:
1. Fie Fischer og P.H. Engelbrecht
2. Ruth Jensen og Sonja
Pedersen
3. Jonna Laursen og Annalise Thorsen
C-rækken:
1. Anni Laursen og Inga
Mathiasen
2. Kirsten og Knud MøllerNielsen
3. Bendt Kamp og Børge
Klinkby
D-rækken:
1. Jane Christensen og Lisbeth Møller
2. Hanne Christensen og
Ellen V. Jørgensen
3. Birgit Andersen og Børge Runge.

3 Medaljerne har været i glas og ramme, siden Steen
Løvschal modtog dem som 14-årig. Hvert tredje år har
han dog haft dem ude af rammen for at pudse dem.
Den opgave vil han nu overdrage til Idrætsarkivet.
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En
Horsensoplevelse
3Gensyn med
barndomsbyen
og farvel til farfars
medaljehøst
Af Ingeborg D. Nielsen
idn@hsfo.dk

HORSENS - En tidligere Horsens-dreng, den nu 76-årige
Steen Løvschal, og hustruen
Birgit, der også er bysbarn,
var lørdag på besøg i barndomsbyen.
Det var en flok af Steen
Løvschals fætre, der havde
inviteret ægteparret, som i
dag er bosiddende i Flensborg og har sommerresidens på Samsø, til byen. „En
Horsens-oplevelse“ var fætrenes lidt utraditionelle gave i anledning af parrets
guldbryllup for nylig.
En af de ting, fætrene havde planlagt, at Birgit og den
sportsinteresserede Steen
Løvschal skulle se i Horsens,
var Idrætsarkivet på Gasvej.
Da Steen Løvschal derfor
blev bekendt med Idrætsarkivets eksistens, fik han
den idé at tage en gave med:
63 medaljer, som han og fætrenes farfar, Imanuel Nicolaj Løvschal, havde erhvervet sig inden for roning og
atletik.

Fik dem som 14-årig
Immanuel Løvschal flyttede
i 1904 til Horsens. Han kom
fra Aarhus, hvor han var
med til at stifte Århus 1900 i dag Jyllands største atletikklub.

I Horsens startede han
virksomhed i Borgergade og
blev agent for hele 28 forskellige virksomheder, bl.a.
Det danske Petroleums Aktieselskab (senere Esso), De
danske Spritfabrikker og
Anton Berg.
Han roede i Horsens Roklub, hvor han i en årrække
også var klubbens formand,
og han dyrkede formentlig
atletik i Horsens Idrætsklub,
hvor han også var med i
kredsen af ledere.
Da han døde i 1949, 68 år
gammel, syntes familien, at
den dengang 14-årige Steen
Løvschal skulle have sin farfars medaljer.
- Jeg så ud til at være den,
der var mest sportsinteresseret, fortæller han.
Siden har medaljerne i
glas og ramme fulgt Steen
Løvschal og har altid haft en
plads på væggen, hvor han
end har slået sig ned.
Før på væggen på værelset i barndomshjemmet i
Horsens og siden både i
Tyskland, Amerika og Sverige, hvor Steen Løvschal har
været Danmarks Turistchef.

En hård opdrager
Steen Løvschal har selv været en ivrig idrætsudøver.
- Jeg begyndte med sport,
så snart min farfar kunne
undervise mig i noget. Han
inspirerede hele tiden folk
til at lave noget. Det var ligegyldigt hvad - man skulle bare foretage sig noget. Enten
ville han vise os, hvordan
man lavede fløjter, eller også skulle man se, hvem der

0 Gamle venner fra både idræt og skoletiden i Horsens var
mødt op på Idrætsarkivet for at hilse på Steen Løvschal. Her
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bliver medaljerne studeret nærmere.

kunne komme hurtigst op i
flagstangen.
- Han kunne godt slå sig
løs og lave skæg, men der
skulle være et mål med alt.
Han var en hård opdrager,
som jeg havde stor respekt
for, fortæller Steen Løvschal.
Selv prøvede han kræfter
med alskens sport fra badminton til atletik, og han
blev bl.a. dansk juniormester i spydkast i 1951. Året efter var han blandt de lokale
idrætsfolk, som havde æren
af at løbe med den olympiske fakkel, da den olympiske ild - for hidtil eneste
gang - passerede Horsens på
vej til OL i Helsingfors.

Ny forening for økologi i hverdagen
3Stiftende
generalforsamling
den 13. juni
HORSENS - Har du ideer til,

hvordan hverdagen kan gøres mere bæredygtig? Og
har du lyst til at genbruge
mere og svine lidt mindre?

Hvis ja, er du blandt de inviterede til den stiftende generalforsamling i Cirkulationen, en ny borgerforening i
Horsens, der ønsker at fremme bæredygtighed, økologi
og genbrug. Bag initiativet
står cand.mag Christina
Steenskov.
Af konkrete ideer til, hvad

foreningen vil stå for, er et
stort byttemarked i august,
hvor man gratis kan udveksle brugbare ting. Et økologisk frugt- og grøntmarked er også på skitseblokken, ligesom udveksling af
havefrugt og fællesindkøb af
økologiske fødevarer.
Filosofien bag foreningen

er, at selv små lavpraktiske
skridt i en mere bæredygtig
retning kan betyde en generel fokusændring og holdningsskifte for en hel by.
- 2012 står i bæredygtighedens tegn, og det er nu, at
Horsens, som med rette kan
være pavestolt at sin udvikling de seneste år, skal vise

sin vilje og sit format i en så
vigtig sags tjeneste, siger
Christina Steenskov. (tsc)

3 Den stiftende generalforsamling finder sted
onsdag den 13. juni kl. 20
på Cafe Gran.

