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Vi er medlem af

Dansk Håndværk

- din sikkerhed for et
håndværksmæssigt
veludført snedker- og
tømrerarbejde!

Lad jagten begynde  
- i din lokale avis
Stor sommerkonkurrence  
for avisens læsere,
super flotte præmier…
Se mere i avisen  
den 30. juni 2014.

SOMMER
KONKURRENCE

Kig efter denne hver dag i juli måned.
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Horsens

Gammelt ønske 
opfyldt for 
Horsens  
Idrætsarkiv

Af Chr. Rimestad
cr@hsfo.dk

HORSENS - I rigtig mange år 
har det stået højt på ønske-
sedlen hos Horsens 
Idrætsarkiv at få en ægte OL-
medalje.

Nu er ønsket opfyldt. Fra 
Horsens Roklub har arkivet 
fået overdraget en samling 
på 69 medaljer, plaketter og 
pins, som har tilhørt den 
horsensianske roer Aksel 
Bonde Hansen. 

Han var med i Horsens Ro-
klubs firer uden styrmand, 
der ved OL i 1948 vandt sølv 
på Themsen i Henley-on-
Thames vest for London.

Det nærmeste på en ægte 
medalje, Idrætsarkivet indtil 
nu har været, er kopier af 
sejlsportsmanden Steen  
Sechers bronzemedalje fra 
Seoul 1988 og guldmedalje 
fra Barcelona 1992, der kom 
i marts som en gave fra Sejl-
klubbens Venner, oplyser 
Gunner Lindbæk Knudsen 
fra arkivet.

Et hold af ingeniører
I 1948 på Themsen havde 
Aksel Bonde Hansen i båden 
selskab af Ib Storm Larsen 
(1924-1991), Helge Muxoll 
Schrøder (1924-2012) og Hel-
ge Halkjær (1916-1996).     

De fire roere var alle inge-
niører eller under uddan-
nelse dertil.

OL-medaljen er naturlig-
vis juvelen i samlingen, som 
Idrætsarkivet nu kan vise, 
men der er også andre for-
nemme hædersbevisninger, 
bl.a. en erindringsmedalje 
og pins fra OL 1948 samt en 
kaproningsnål i guld, som 
Aksel Bonde Hansen samme 
år fik fra  Dansk Forening for 
Rosport.

Endvidere findes to pla-
ketter for nordiske mester-
skaber i 1949 (firer u. styr-
mand) og 1950 (otter) samt 
tre DIF-plaketter for dan-
marksmesterskaber 1946 (fi-
rer m. styrmand), 1948 (firer 

u. styrmand) og 1950 (otter). 
Alle vundet for Horsens Ro-
klub. 

Sølvmedalje, men...
Samlingen er klæbet op på 
et stykke blåt klæde og ind-
rammet, og i mange år hang 
den på væggen i Horsens Ro-
klubs klubhus på Langeli-
nie. 

Samlingen rummer også 
en finurlig detalje: I 1950 op-
nåede Horsens Roklubs ot-
ter en andenplads ved EM i 
Milano og vandt dermed 
sølv. Andenpladsen var god 
nok, men samlingen afslø-
rer, at medaljen i hvert fald 
ikke er fremstillet af sølv. 

Hos Hede Nielsen
Aksel Bonde Hansen blev 
født 29. maj 1918 i Horne ved 
Fåborg og fik i 1939 svende-

brev som smede- og maskin-
arbejder. 

Han blev i 1944 ingeniør i 
maskinteknik og arbejdede 
derefter på Hede Nielsens 
Fabriker, hvor han senere 
avancerede til driftsleder. I 
1960 blev han renseriejer, 
da han grundlagde Bondes 
Renseri på Vejlevej, som han 
ejede indtil til 1980.

Hans år som roer på elite-
plan sluttede i 1950, men ef-
terfølgende var han medlem 
af Horsens Roklubs besty-
relse. 

Aksel Bonde Hansen døde 
27. maj 1996.

 ➔ Idrætsarkivet holder  
ferielukket i juli, og  
medaljesamlingen kan  
derfor først ses fra august.  

Jubiiii, vi har fået  
en ægte OL-medalje

Aksel Bonde Hansens OL-sølvmedalje  fra 1948. Medaljen har en 
diameter på 51 mm, vejer 69 gram og er én ud af 136 sølvmedaljer 
fra OL 1948. Forsidemotivet (billedet) viser sejrsgudinden Victoria 
siddende over Colosseum. Bagsiden viser en vinder, båret af  
jublende atleter. Medaljen er designet af den italienske professor 
Giuseppe Cassioli (1865-1942). Bortset fra teksten var  
OL-medaljerne identiske ved alle olympiske sommerlege fra 1928 
til 1968. Forsidemotivet blev brugt helt frem til OL 2000, mens 
bagsiderne har skiftet fra 1972 og frem. FOTO: HORSENS IDRÆTSARKIV

Horsens borgmester,  Jens Chr. Juliussen, tog i 1948 turen til Henley-on-Thames for at overvære  
OL-finalen på Themsen, og de fire roere fra Horsens Roklub skuffede ham ikke. Her lykønsker  
borgmesteren sølvvinderne - fra venstre ses Ib Storm Larsen, Helge Muxoll Schrøder, borgmester 
Jens Chr. Juliussen, Aksel Bonde Hansen og Helge Halkjær.  FOTO: HORSENS IDRÆTSARKIVS SAMLING 

Cyklist påkørt  
i morgentrafikken
HORSENS - I morges kl. 6.54 
blev en 50-årig kvindelig 
cyklist påkørt, da hun kom 
kørende ad Egebjergvej, op-
lyser politiet, der betegner 
uheldet som en vigepligts-
forseelse.

Kvinden blev ramt af en 
bil ført af en 26-årig mand, 
der ville svinge fra Egebjerg-
vej og ind mod en ejendom. 
Der skete dog ingen person-
skade ved sammenstødet.

Indbrud i 
Grønnegade
HORSENS - Den italienske 
restaurant Da Vinci i Grøn-
negade i Horsens har været 
udsat for indbrud, da der 
mellem søndag og i går er 
blevet opbrudt en dør ind til 
køkkenet.

Der er stjålet småmønter 
og tre letvægtsgasflasker, 
oplyser politiet.

ATV stjålet
LuNdum - Udbyttet blev en 
ATV - en firehjulscrosser -  
da der mellem lørdag kl. 15 
og søndag kl. 11.30 var ind-
brud i en garage på Torpvej i 
Lundum. Det oplyser politi-
et. Tyven kom ind ved at 
bryde et staldvindue op. Der 
er tale om en grøn ATV til en 
værdi af 22.500 kr.

HORSENS - Politiet blev i går 
kaldt ud til en virksomhed 
på Vågøvej i Horsens, da en 
38-årig mand fra Horsens  
havde fået nogle fingre i 
klemme i en trykprøver.

Det skete kl. 16.07, og helt 
efter reglerne blev Arbejds-
tilsynet straks underrettet, 
oplyser politiet, der ikke 
ved, hvor galt det står til 
med mandens fingre.

Bilist overså 
modkørende
BRÆdSTRuP - I går kl. 7.30 
skete der et færdselsuheld i 
krydset Horsensvej-Silke-
borgvej-Virkelyst i Bræd-
strup, hvor en 45-årig kvin-
de fra Bryrup menes at have 
skylden, oplyser politiet.

Hun ville foretage et ven-
stresving ned ad Virkelyst, 
da hun overså en modkøren-
de bil ført af en 39-årig kvin-
de fra Vejle. Der skete kun 
materiel skade.

Tyv på Hårupvej
BRÆdSTRuP - Der har været 
indbrud i en landejendom 
på Hårupvej i Brædstrup i 
går formiddag, oplyser poli-
tiet. Tyven har brudt fordø-
ren op, og der er stjålet et tv, 
en telefon, smykker og nog-
le porcelænsfigurer.

Arbejdsulykke  
på Vågøvej


