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tommy skovgaard fik 20 dages hæfte for at tæve
fire sømænd på et værtshus i Horsens, og det gav
ham to års karantæne i dansk boksning.

Klumme

Tre-dobbelt
dansk mester i
boksning endte
som bums i 20 år
SportSredaktør

Tommy Poulsen

K

ender du Tommy
Skovgaard?
Ingen sportsmand
i Danmark har haft
en mere speciel karriere end
ham.
Han vandt tre danske mesterskaber i boksning, et
nordafrikansk mesterskab i
Algeriet, et mesterskab i Indien og et engelsk mesterskab i sin tid i den engelske
hær - men han sluttede sit liv
som 68-årig med mere end
20 år som bums og spritter på
Sundholm i København.
Tommy Skovgaard var fra
Horsens. Han var født i 1928,
og hans far var børstenbinder. Hans far solgte børster og
drak pengene op.
De boede i barakkerne på
Kastanievej i Horsens.

SportSfolk kommer ofte fra
fattige kår, og Tommy Skovgaard var ingen undtagelse. Han
var en dygtig sportsmand.
Han var god til kuglestød, diskoskast og spydkast i HFS,
men allerbedst til boksning.
Han var en af Thyge Petersens elever i HAK, hvor OLhelten (Thyge) blev træner.
Tommy Skovgaard svigtede
aldrig en træningsdag. Han
var ikke knock out bokser
som Thyge Petersen, men lynhurtig og elegant.
På et tidspunkt valgte han
at flytte til København, hvor
han kom til at bo på pensionat, men han løb ind i et problem.
Han havde fået to kærester

samtidig - og havde gjort dem
begge gravide.
Han var mest glad for kæresten fra Stensballe - hun hed
Esther, og sønnen hed Tommy Junior - men kæresten fra
København endte med at få
tvillinger, og han valgte hende
for at spare på børnepengene.
Her stod han med tre børn,
der var født samme år - og
han blev gift med københavneren. Tvillingerne lever endnu. Det var to piger, der begge
flyttede til Canada.
Tommy Skovgaard blev
dansk mester for Sparta København i 1950, men han tog
hjem til Horsens og boksede
igen for HAK.

I 1951 kom han i DM-finalen
igen og besejrede sin klubkammerat Leo Kaiser, der
stadig har familie i Horsens.
Det var alt anden end en venskabskamp. Det var finalestævnets bedste kamp.
Han kom også med til EM
i sværvægt i 1951 og nåede
kvartfinalen.
I 1952 tog han tilbage til hovedstaden og vandt sit tredje
danske mesterskab for Sparta
København.
Han boksede også internationale kampe. To gange tabte
han 2-1 til den senere svenske
verdensmester Ingemar Johansson.
I 1952 fik han to års karantæne af DABU, fordi han blev
idømt 20 dages hæfte for et
slagsmål med fire norske søfolk på en restaurant i Horsens.
Tommy Skovgaard fik et
godt job som folketingsbetjent, men det holdt ikke længe.
I 1957 blev han professionel, men det blev kun til tre
kampe. Han vandt over belgieren André van Dyjk i sin
debutkamp. I den anden
kamp blev han slået ud i 2.
omgang af Al Kramp fra Surinam. I sin tredje og sidste
kamp vandt han over franskmanden Renzo Macor, der
havde otte kampe og otte ne-

derlag. Franskmanden endte
med at blive rullet i Nyhavn
samme aften!

Som 30-årIg var han tidligere
bokser.
Han fik to års fængsel for
vold, tyveri og alfonseri og afsonede straffet i Vridsløse,
hvor bokselederen Jon Bahl
fra Odder var en af fængselsbetjentene. Tommy Skovgaard blev løsladt i slutningen
af 1963.
Han var kriminel og afsonede også i arbejdshus i Sdr.
Omme.
Han var alene i hovedstaden og havde ingen kontakt
med sine tre børn og deres
mødre. Han anede ikke, hvor
de boede. Han havde fire søskende, men mistede al kontakt med hele familien.
Som 40-årig havde han sin
daglige gang på Sundholm og
"De Gamles by", hvor han var
en af spritterne.
Han sank længere ned og
lignede alt andet end en tidligere mesterbokser.
Det var hans fysik, der gjorde, at han kunne holde til mere end 20 år som spritter.
Gamle venner fra Horsens,
bl.a. Gunnar Svensson tog til
København og mødte ham,
men han kunne ikke kende
nogen af de gamle.
- Jeg kender kun Thyge Petersen fra Horsens, og han er
død, sagde han.
Han fortalte vIdt og bredt,
at han havde besejret Ingemar Johansson. Han boksede
to jævnbyrdige kampe med
svenskeren, men han tabte
begge kampe.
Han fortalte også om sine
år som korporal i Fremmedlegionen, hvor han fik en femårig kontrakt, men endte med
at flygte i havnebyen Oran i
Algeriet efter to år. Flugten
blev opdaget, og han blev beskudt, men svømmede fra sine forfølgere.
Han havde haft en flot karriere, men da den sluttede, var
hans liv alt andet end flot.

tommy skovgaard (til højre) ses her efter sit danske mesterskab for
Horsens ak i 1951 sammen med klubkammeraten leo kaiser.
Foto: Horsens Idrætsarkiv.

sådan endte tommy skovgaard sit liv som bums på saltholm. sådan
så hans gamle venner fra Horsens ham for sidste gang. Foto: pol-foto
Han sluttede sit liv som
bums.
I juni 1996 så jeg en annonce i Politiken.
Henrik Skjoldager, kvartermester i De Gamles By, efterlyste pårørende til Tommy
Skovgaard, der netop var afgået ved døden.
Jeg ringede til Henrik Skjoldager, og han fortalte, at han
havde talt med Tommy Skovgaard, bl.a. om hans døtre, der
var flyttet til Canada, og de
største boksekampe, herunder mange landskampe.
Den senere HAK-formand
Preben Rasmussen var også
en af Tommy Skovgaards næ-

re venner, og han kunne fortælle en del om Tommy Skovgaards karriere som bokser.
Ved begravelsen var der under 10 deltagere. En af dem
var Jakob Ravn, gammel atletikmand fra Horsens. Han
tog turen til København for at
sige farvel til sin gamle klubkammerat fra HFS.
Når man ser på Tommy
Skovgaards resultater, var han
faktisk en stor sportsmand fra
Horsens.
Hans liv fik bare en trist afslutning, og selv om han kun
blev 68 år, var de sidste 20 år
et langt kapitel, der ikke er
værd at mindes.

