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Gunner knudsen fra 
Idrætsarkivet i Horsens er 
i fuld gang med at hjælpe 
Jens Petersen med at 
etablere en ny database med 
topresultater i dansk atletik. 
arkivfoto.

Atletik
Tommy Poulsen 
tp@hsfo.dk

Horsens: Idrætsarkivet i Hor-
sens havde tirsdag promi-
nent besøg.

Der var tale om den tidli-
gere danske rekordholder i 
længdespring, Jens Pedersen 
fra Randers.

Jens Pedersen tog i 1964 
den danske rekord i længde-
spring fra Willy Rasmussen, 
Horsens, med et spring på 
7,36 meter.

Willy Rasmussen havde 
den danske rekord på 7,30 
meter i mange år. Han døde 
i 1958 og holdt rekorden til 
sin død, men i 1964 fik Jens 
Pedersen ram på rekorden.

- Jeg slog rekorden første 
gang ved et stævne i Afrika, 
men dengang kunne rekor-
den ikke anerkendes, forkla-
rede Jens Pedersen.

Han slog rekorden igen i 
1968 med sit personligt bed-
ste resultat på 7,42 meter. 
Den er siden blevet slået af 
Jesper Tørring og Morten 
Jensen.

- Anledningen til Jens Pe-

dersens besøg var, at han er i 
gang med at lave en databa-
se over danske atletikresulta-
ter med titlen "statletik", for-
klarer Gunner Knudsen fra 
Idrætsarkivet.

Willy Rasmussen var årets 
fund i Politiken i 1929. Hans 
ældste søn, advokat Ole Wil-
ly Rasmussen, har været for-
mand for AC Horsens, mens 
han yngste søn, Gert Man-
drup, fortsat er læge i Hor-
sens.

Rekordholder 
på besøg

Julie Povlsen 
jupov@hsfo.dk

Horsens: Alder behøver ik-
ke være nogen hindring for 
at give sig kast med at bygge 
nyt hus. Det er 70-årige Con-
ny Klinge bevis på.

Mandag tog hun første 
spadestik til sit nye hus, der 
kommer til at ligge på den 
ny udstykning Druehylden 
i Østerhåb. Det oplyser Hor-
sens Kommune i en presse-
meddelelse. 

Conny Klinge har altid bo-
et i Torsted, og derfor valgte 
hun at blive i bydelen, da hun 
skulle skifte sit 300 kvadrat-
meter store hus ud med et 

nybyggeri på 130, der er klar 
til indflytning i april 2019. 

- Nogle synes, det er rig-
tig frisk af mig sådan at star-
te helt forfra på en roemark, 
men selv glæder jeg mig bare 
til at flytte ind i et hus, der er 
vedligeholdelsesfrit, og så ser 
jeg frem til at dyrke min lille 
have, udtaler Conny Klinge i 
pressemeddelelsen. 

I strid blæst og kulde tog 
hun det første spadestik i sel-
skab med borgmester Peter 
Sørensen (S) og repræsentan-
ter fra Milton Huse, der står 
for byggeriet.

- Ja, det er jo en frisk dag, 
jeg sådan byder velkommen 
på din grund. Du er den før-

ste, der bygger hus på den 
nye udstykning, der skal 
rumme 51 andre huse. Tillyk-
ke med det, lød det fra Peter 
Sørensen. 

Indtil flytningen fordri-
ver Conny Klinge tiden i et 

sommerhus sammen med 
sin dobermann og papegøje.

Der er allerede solgt seks 
grunde i Druehylden, som 
er en af i alt tre nye udstyk-
ninger i det populære Øster-
håb-område.

70-årig 
tog første 
spadestik til 
sit nye hjem
Første byggeri på ny udstykning i 
Østerhåb blev sat i gang tirsdag.

borgmester Peter sørensen, Conny klinge og byggeleder søren 
rehnquist fra Milton Huse trodsede blæst og kulde, da de i går 
mødte op til første spadestik i udstykningen på druehylden. 
Foto: Per algreen
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sVenskekriGene
Vi elsker at gøre grin med svenskerne, og vi er vilde med arvefjendeopgørene
i sportens verden. Måske stammer det netop fra de to krige mod svenskerne
i 1657-1660. I Svenskekrigene fortæller Sebastian Olden-Jørgensen om de
dramatiske begivenheder, hvor svenskerne marcherede over isen, København
blev belejret og undsat af en hollandsk hjælpeflåde, og kong Frederik 3. ville dø
i sin rede.

Men Svenskekrigene er også historien
om den jævne befolkning,der blev
plyndret og plaget af både venner
og fjender, og om krigen, der
satte sig dybe spor i
politiske beslutninger
og ændrede
Danmark for altid.
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