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Idrætsarkivet på 
sporet af kendt 
horsensiansk 
idrætsmand

Af Chr. Rimestad
cr@hsfo.dk

hor sens - Horsens 
Idrætsarkiv er gået på jagt 
efter præmier, vundet tilba-
ge i 1920’erne af Hans Jørgen 
Pahlm-Jensen, dengang en 
af byens helt store idræts-
personligheder.

Anledningen skal findes 
så langt væk som Australien.

 Dér bor et barnebarn, Ar-
ne Risborg. Han kommer 
16.-20. april til Danmark for 
at deltage i et 60 års skoleju-
bilæum i Hundested. Samti-
dig benytter han lejligheden 
til at søge oplysninger om 
sine rødder, hvilket bringer 
ham til Horsens - og til 
Idrætsarkivet.

Den kendte bedstefar
Som ganske ung fulgte Arne 
Risborg fra Hundested med 
sin familie, da den i 1957 ud-
vandrede til Australien. 

Han bor i dag sammen 
med sin kone Lyn i Salisbury 
East, en forstad til Adelaide 
på den australske sydkyst.

Arne Risborg har ikke be-
søgt Danmark siden 1957, 
men i hans erindring står 
billedet af en bedstefar fra 
Horsens, som alle i Hunde-
sted og Stege kendte, når 
han kom på familiebesøg på 
Sjælland. 

- Ja, Arne Risborg beretter, 
at bedstefaren var så kendt, 
at breve nåede frem til ham i 
Horsens, når de blot var 
adresseret ”Pahlm-Jensen, 
Danmark”, fortæller Gun-
ner Lindbæk Knudsen fra 
Idrætsarkivet.

Et par af triumferne blev 
fejret på Østergades Sports-
plads, der dengang var by-
ens sportsmekka. Her vandt 
Pahlm Jensen to af sine dan-
ske mesterskaber i tikamp 

og satte to danske rekorder i 
længdespring. 

Æresmedlem i HfS
Horsens Idrætsarkiv har 

allerede artikler om og bil-

leder af Pahlm Jensen, men 
desværre ingen af hans præ-
mier. 

- Derfor - og fordi vi får be-
søg fra Austtralien - efterly-
ser Idrætsarkivet, om nogen 

har oplysninger om Pahlm-
Jensen eller har kendskab til 
nogle af hans præmiers eksi-
stens, siger Gunner Lind-
bæk Knudsen.

Specielt DM-plaketterne 

fra tikamp 1921, 1922 og 
1923, fra femkamp 1922, 
1924, 1925 og 1928 samt fra 
længdespring 1923, 1925 og 
1926 vil arkivet meget gerne 
have hul igennem til.

 ➔ Gunner Lindbæk Knudsen fra 
Horsens Idrætsarkiv kan  
kontaktes på tlf. 61 70 25 49.  

På jagt efter Pahlm-Jensen
Dette foto af  Hans Jørgen 
Pahlm Jensen i 1920’ernes  
HfS-dress indgår i Horsens 
Idrætsarkivs billedsamling.  
Fotografen er ukendt.    

Pahlm-Jensen
 n Hans Jørgen Pahlm-Jensen 

vandt i årene 1921-1928 for HfS 
10 danmarksmesterskaber  
i atletik, fordelt på tre i tikamp, 
fire i femkamp og tre  
i længdespring. 

 n Efter den aktive karriere 
brugte han en stor del sin fritid 
på atletikungdommen  
i Horsens Idrætspark.

 n HfS sagde tak ved at  
udnævne ham til æresmedlem. 

 n Døde i 1980 i en alder af  
84 år. 

horsens - På lørdag invite-
rer kunstnergruppen Slottet 
igen til åbent værksted.

Kl. 12-15 vil der være ad-
gang for alle i gruppens lo-
kaler i det tidligere væveri 
på Fængslet i Horsens.

Her vil det være muligt at 
få en snak med de tilstede-
værende kustnere og se ud-
stillingen ”Face It,” som 
havde fernisering i forbin-
delse med årets Krimimes-
se. 

Udstillingen består af 
skulpturer, tryk og malerier 
samt en væg med portrætter 
udført på skabe, der kan åb-
nes og gemmer på overra-
skende hemmeligheder.

 
Tennisklub 
bag byfest
stensballe - Stensballe 
Tennisklub runder i 2013 sit 
25 års jubilæum.

Det markeres med en by-
fest lørdag 27. april.

Kl. 10 lægges der ud med 
standerhejsning, hvor borg-
mester Peter Sørensen vil 
tale, man kan høre nærm-
dere om klubben og spise 
pølser fra grillen.

Om aftenen skal der festes 
i Stensballehallen. Her læg-
ges ud med spisning fra kl. 
18. Kl. 22 spiller bandet 
Dress Code op til dans.

Sidste frist for tilmelding 
er på lørdag.

Sylvester 
på væggene
torsteD - Torsted Sogne-
hus har fået ny kunst på 
væggene. Her kan man se 18 
stykker grafik fra maleren 
Leif Sylvesters hånd.

Alle er velkomne til at kig-
ge med frem til 15. juni.

Kunstformidlingen i Hol-
stebro har hjulpet Torsted 
Menighedsråd med udstil-
lingen.

Viser fra Horsens 
og Kolding
horsens - Når Visens ven-
ner i Horsens på søndag igen 
inviterer til viseaften, bliver 
det med gæster fra Kolding.

Visevenner derfra kom-
mer og bidrager til aftenens 
tema: ”Frit slaw”.

Arrangementet starter kl. 
19. Stedet er Håndværkerfio-
reningens Café i Allégade. 

Brødrenes aften
horsens - I morgen kl. 19 
fejrer Frelsens Hær foråret 
med en familie- og festaften, 
som ”brødrene” arrangerer.

Der bliver sang, musik, 
bortlodning, kaffe og hjem-
melavede lagkager i lokaler-
ne i Grønnegade 7-9.

Forår 
på Slottet

Sejr til ni-årig ved 
forårsklassiker

horsens - Horsens Oriente-
ringklubs ungdom har fået 
en fin start på den nye sæ-
son.

Ni-årige Jacob Klærke Mik-
kelsen har markeret sig som 
landets bedste o-løber 
blandt de yngste drenge ved 
at tage sikre sejre ved årets 
forårsklassikere, Nordjysk 
2-dages-løbet og Påskeløbet. 

Ved Nordjysk 2-dages i Ve-
ster Thorup Klitplantage 
ved Fjerritslev var han sam-
let 2.23 minutter foran nær-

meste konkurrent. Ved På-
skeløbet, som Horsens Ori-
enteringsklub selv arrange-
rede i skovene omkring 
Vrads, distancerede Jacob 
nr. 2 med 6.39 minutter, og 
han var næsten 14 minutter 
foran næstbedste dansker.

Hos pigerne blev 10-årige 
Laura Holm Nielsen nr. 3 og 
4 ved de to løb til Nordjysk 
2-dages i klassen D-10B, 
mens hun ved Påskeløbet 
blev samlet nr. 3.

Stærke løbere på vej
De børn, der endnu ikke er 
helt trygge ved at være i sko-
ven alene, kan have en vok-

sen løber med, og de delta-
ger så på B-baner. 

Her har Horsens Oriente-
ringsklub stærke løbere på 
vej i klassen D-10B. 

Otte-årige Theresa Skou-
boe vandt begge forårs-kon-
kurrencer sikkert. 

Ved Nordjysk 2-dages var 
hun samlet 6.54 minutter 
foran nr. 2, som i øvrigt også 
var en Horsens-løber: Trine 
Beuchert Madsen, der kun 
har løbet orienteringsløb et 
halvt års tid. 

I samme klasse blev The-
resas syv-årige lillesøster, 
Johanne Skouboe, nr. 3 ved 
begge løb til Nordjysk 2-da-

ges og samlet nr. 4 ved På-
skeløbet. 

I april er kan o-løberne se 
frem til tre danske mester-
skaber, hvor det er de voks-
nes tur til at markere sig. Det 
bliver i DM Nat, DM Sprint 
og DM Ultralang.  lv

 

Flot start for de yngste o-løbere

Jacob Klærke mikkelsen  er lige 
nu landets bedste orienterings-
løber i drengenes yngste klasse 

H-10A. Her er han på vej i mål  
i Snabegård ved vrads under 
Påskeløbet.  Foto: ole tHISted


