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GAMLE FOTOS MED SVEND AAGE JENSEN

Horsens Idrætsarkiv har gennem sommeren og i efteråret modtaget en række spændende effekter
om idrætten i Horsens. Bl.a. de to ovenstående billeder af Svend Aage Jensen, der var en markant
idrætsmand i byen i 1930- og 1940’erne. Han repræsenterede HfS i atletik og vandt DM-medaljer
fire gange. Bronze i vægtkast (1931) samt sølv (1931) og bronze (1932 og 1937) i hammerkast.
Svend Aage Jensen var også en stærk sværvægtsbryder og vandt syv JM-medaljer (1930-1947)
for Hermod, hvoraf de seks var sølvmedaljer.
’Svend Cement’, som han blev kaldt, var gift med Elva Jensen, der i en lang årrække var medlem
af Horsens Byråd og formand for socialudvalget.
Billedet til venstre er fra Horsens Idrætspark i 1930’erne, og det til højre er fra Hermod i 1940’erne.
GAMLE PROTOKOLLER
Idrætsarkivet har endvidere modtaget tre gamle forhandlingsprotokoller. To fra Bygholm Kegleklub
fra årene 1947-1956 og 1956-1961. Kegleklubben blev stiftet 15/4 1947 og eksisterede indtil 1970.
Klubben havde baner på Bygholm Parkhotel.
Den tredje protokol er fra HfS fodboldudvalg og omhandler årene 1928 til 1936.
MEGET MATERIALE EFTER MARTIN JENSEN
Efter fhv. kørerlærer og gymnastikformand i HfS, Martin Jensen, som døde i
februar, overtog idrætsarkivet meget materiale bl.a. præmier, scrapbøger og
en stor billedsamling.
Martin Jensen var i sin ungdom en af HfS’ dygtigste gymnaster. I 1966 afløste
han navnkundige Svend Andersen som formand for HfS Gymnastikafdeling.
Efter 22 år som formand valgte han at stoppe i 1988. Martin Jensen modtog
HfS fortjenstnål i 1975.
På billedet ses Martin Jensen i sine velmagtsdage som gymnastikleder i HfS.
SEJLSPORTSPRÆMIER OG BOLLER UNITED
Af andre spændende ting kan nævnes tre præmier vundet af sejlsportsmanden Holger Lærke fra
Horsens Sejlklub. To af præmierne er for førstepladser i 1941 vundet i femmeteren ’Sickan’ ejet og
sejlet af farvehandler Max Jepsen med Holger Lærke som den ene af de to gaster.
Vedr. Boller United er modtaget en dirigentklokke og en metal halskæde (a la en borgmesterkæde)
med indgraverede resultater fra kampe i forbindelse med holdets årlige sommerudflugter.
Boller United (stiftet 1966) var et oldboyshold bestående af gamle Boller Boldklub-spillere.
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