10 Lørdag 4. april 2015 Horsens Folkeblad

Horsens
Overfald på
banegården

n nHorsens Bygger er skudt i gang

horsens - En 36-årig mand
fra Silkeborg ville torsdag
nat kl. 0.30 ind i ventehallen
på Horsens Banegård. Han
ruskede i døren, men den
var låst.
Inde i ventehallen sad en
23-årig mand fra Horsens og
dennes kæreste, en 32-årig
kvinde fra Viborg. De nærmere omstændigheder er
ukendte, men manden kom
i dialog med de to inde i ventehallen, og det udviklede
sig til et slagsmål.
Ifølge Sydøstjyllands Politi
tildelte kæresteparret den
36-årige mand flere slag og
spark.
Parret gik derefter fra stedet, men kvinden kom tilbage igen alene og gav den
36-årige et par slag mere.
Der er ikke sket noget alvorligt med den forurettede.
Den 23-årige mand og den
32-årige kvinde er nu sigtet
for vold, oplyser politiet.

Påvirket mand
med kniv
horsens - Forbipasserende
slog alarm, da de så en mand
gå ad Sundvej i Horsens natten til torsdag kl. 3.24 med
en kniv i hånden.
Han sagde også til nogle,
at han ville i slagsmål.
Det viste sig, at den 33-årige mand var fra Horsens og
påvirket af alkohol. Han er
nu sigtet for gadeuorden.
Han havde rigtigt nok en
grillkniv på sig, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Venner måtte
hjælpe
horsens - En patrulje havde svært ved at få en beruset
21-årig mand fra Horsens til
at falde til ro på Smedegade
og Kildegade i Horsens torsdag nat kl. 2.35.
Manden var meget opfarende, og en politipatrulje
måtte frihedsberøve ham i
kort tid, indtil den 21-åriges
venner kunne sørge for, at
ham kom sikkert hjem.
Manden blev derfor løsladt igen, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Vold på
Smedegade
horsens - Kl. 2.18 torsdag
nat blev politiet kaldt ud til
en person, der var blevet
slået og sparket på Smedegade i Horsens.
Det lykkedes at finde frem
til en mulig gerningsmænd,
en 21-årig mand fra Horsens,
som nu er sigtet for vold.
Han måtte tilbringe natten på stationen, hvorefter
han blev løsladt.
Det oplyser Sydøstjyllands
Politi.

Formanden for Horsens Byråds udvalg for teknik og miljø, O
 le Pilgaard Andersen
(DF), klippede skærtorsdag snoren over til den 15. omgang Horsens Bygger. Flere
husinteresserede kiggede forbi Provstlund ved Lund for at se udstillingshusene og
måske få lidt inspiration med hjem. Syv byggefirmaer deltager i udstillingen, og det
er tredje år i træk, Horsens Bygger ligger i Provstlund-udstykningen ved Lund. Når

kvarteret er helt færdigt, vil det indeholde omkring 110 grunde. 65 grunde er
foreløbig solgt. Udstillingen har åbent påskedag og 2. påskedag kl. 13-16. Herefter er
udstillingshusene åbne hver søndag eftermiddag frem til skolernes sommerferie og
igen efter sommerferien frem til slutningen af september. 
Foto: Martin Ravn

Olsen fra Horsens blev til en
Peter Olsen fra
Horsens rejste til
Argentina i 1885,
og hans barnebarn
blev en stor
fodboldstjerne
i Real Madrid
Af Tommy Poulsen
tp@hsfo.dk

Horsens - Den kongelige

spanske fodboldklub Real
Madrid præsenterede i sin
storhedstid fra 1950 til 1957
en spiller med det danskklingende navn Roque Olsen.
Han scorede 60 mål i 110
kampe for Real Madrid, og
nu kan forfatterne Svend
Rybner og Jesper Ralberg,
der har skrevet bogen ”Fodbold i Spanien - meget mere
end el Clasico”, afsløre, at
Roque Olsen stammer fra
Horsens.

Svend Rybner fortæller, at
han har fundet frem til ”Vejviser over danskere i Argentina”, der afslører, at Peter
Olsen fra Horsens var født i
1862 og rejste fra Hamburg
til Argentina med dampskibet ”Corrientes” 17. maj
1885. Ifølge det danske udvandrerarkiv i Aalborg var
Peter Olsen landmand fra
Horsens.

Peter blev til Pedro

Gunner
Knudsen
fra
Idrætsarkivet i Horsens
fandt via to vejvisere fra 1878
og 1880 frem til en enkelt P.
Olsen, men alderen passer
ikke, og han var heller ikke
landmand, så det er ikke lykkedes at finde Peter Olsens
familie i Danmark.
Fodbold var ikke udbredt
i Danmark, da han rejste til
Argentina i 1885.
DBU, Dansk Boldspil Union, blev først stiftet i 1989,
og Horsens FS blev først en
realitet i 1915, så han har ik-

Her ses Roque Olsen (t.v.), hvis familie stammer fra Horsens, i den hvide Real Madrid-trøje sammen
med nogle holdkammerater.
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220-240 ældre
får tilbudt ekstra
hjemmehjælp
Så er der lavet
en lokal model
for ældrepuljens
klippekort
Af Mette Graugaard
mg@hsfo.dk

horsens - En tur på museum, en, der læser højt for
dig, eller måske et slag kort.
Mulighederne for nogle
ekstra, gode stunder er inden for rækkevidde for de
220-240 ældre i Horsens
Kommune, som er berettiget til at få ekstra hjemmehjælp. Det er en konsekvens
af ældrepuljen, hvor en del
penge er øremærket et klippekort til de svageste ældre,
som i dag modtager hjemmehjælp.
Målgruppen får en halv times ekstra hjælp om ugen.
Tiden kan samles sammen,
så der kan bruges op til seks
timer på én gang.
Det bliver hjemmehjælperens opgave at overbringe
det gode tilbud til brugerne.
Og det omfatter både modtagere af kommunal og privat hjemmehjælp.
Ønsker borgeren at bruge
mere end ét klip, skal hjemmehjælperen vide det 14 dage i forvejen. Ellers er det
kun nødvendigt at varsle en
uge i forvejen.
- Jeg tror, vi har fået lavet
et rimelig enkelt system,

Roque Olsen s corede 60 mål
for Real Madrid, men fik også
en stor karriere som træner
i spansk fodbold.

ke haft den store tilknytning
til fodbold, før han forlod
Horsens. I Argentina kaldte
Peter Olsen sig Pedro Cristiano Olsen.
Hans barnebarn Roque
German Olsen Fontana blev
født i stationsbyen Estacion

Verdens stærkeste

Som spiller var han holdkammerat med en anden
argentiner, der senere blev
kaldt en af verdens bedste
fodboldspillere nogensinde,

NIKOLAJ SONNE
‘SO EIN DING’

klippekort
nnModtagere: B
 orgere over
67 år, der modtager daglig
personlig hjælp. Har svært ved
at færdes på egen hånd, har et
lille netværk, men kan udtrykke
sine ønsker.
nnKan bruges til: Aktiviteter
som modtageren ikke kan klare
på egen hånd.
nnMål: A
 t øge livskvalitet for de
svageste ældre borgere.
nnKan ikke bruges til:
Havearbejde, snerydning,
hovedrengøring og udvendig
vinduespudsning.
nnHvis det koster ekstra:
Udgifter, der er forbundet med
ydelsen for borger og hjælper,
skal borgeren selv betale.

som vi også kan følge op på,
siger Ellen T. Schmidt (S),
der er formand for udvalget
for velfærd og sundhed.
Vælger nogle borgere at
takke nej til den ekstra hjælp
fra hjemmehjælperen, vil
den gå videre til andre ældre.
Pengene til den ekstra
hjemmehjælp kommer fra
den statslige ældrepulje.

stjerne i Madrid
de Viale i Argentina 9. september 1925, men voksede
op i Sauce de Luna, 400 km
fra Buenos Aires, og døde i
Sevilla i Spanien 15. juni
1992 efter en lang fodboldkarriere, hvor han havde en
lang karriere som toptræner
i mange forskellige spanske
klubber. Hvis han havde levet i dag, ville Roque Olsen
have været 89 år.
Han startede som træner i
Cordoba i 1959, var træner
for Real Zaragoza i 1964 og
65 og igen i 1967 og 68 samt i
Barcelona i 1965 og 1967.
Han førte Barcelona til sejr i
Messebyturneringen.
Senere var han træner for
Las Palmas i fem perioder
og var også træner i Sevilla
og Elche.

FOREDRAG

Alfredo di Stefano, og havde
sin storhedstid fra 1951 til
1954.
Han scorede to mål, da
Real Madrid slog Barcelona
med 5-0.
Selv om han havde dansk
blod i årerne, var Roque Olsen kendt for et heftigt sydlandsk temperament. Han
forlod Real Madrid i 1957,
mens den kongelige klub var
verdens stærkeste og vandt
den daværende Champions
League, mesterholdenes
Europa Cup, fem år på stribe.
Han scorede sit sidste mål
for Real Madrid 19. april
1956, da Real Madrid slog
Milan med 4-2 i semifinalen
i mesterholdenes turnering.
Det er ikke lykkedes at
finde slægtninge til Roque
Olsen i de horsensianske arkiver og kirkebøger, men
måske kan denne omtale
hjælpe på vej, så Roque Olsens fodboldkarriere kan få
endnu en dansk vinkel.

GRATIS
KOM TÆT PÅ

FREMTIDENS TEKNOLOGI
DATO • MANDAG DEN 13. APRIL 2015 KL. 19.00
STED • LEARNMARK HORSENS
STADIONSVEJ 2, HORSENS

”Learnmark Horsens har fokus på den nyeste
teknologi, derfor er robotter og 3D-printere en
naturlig del af undervisningen. I 3F er viden
om den nyeste teknologi også central for vores
medlemmer, så de står stærkest muligt på
arbejdsmarkedet.” Hans A. Sørensen, formand
for Learnmark Horsens og 3F Horsens.
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