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30. marts 1936 

 

Vejen sejrede 3-2, og efter vor Opfattelse var Sejren fortjent; men der var ikke noget at prale 

af. Kolding laa en Streg over i 1. Halvleg og burde have vunden denne; men Koldingenserne 

gjorde et mat Indtryk i 2. Halvleg, som Vejen til Gengæld burde have vunden noget større. 

Paa Koldingholdet var Maalmanden Hjalmar Jensen ikke saa sikker som tidligere, Johs. Lund 

spillede atter en stor Kamp. Han er ikke saa vanskelig at passere som i hans yngre Dage (Lund 

er over 40); men hans Placeringsevne og Hovedspil er eminent. Rønholdt Hansen var Lund en 

god Makker. I Halfbackkæden var c. h. Drejø som ventet bedste Mand; men om alle tre 

halfbacks gælder det, at Afleveringerne til forwards var for haarde og til Tider planløse. 

Forwardskæden spillede rigtig pænt. Ravn forekommer os dog lovlig langsom. Wings havde 
gode Centringer, og de to innerwings viste gode Anlæg. 

Vejens Forsvar var lidt usikkert i første, men spillede sig op og var næsten uigennemtrængeligt 

i anden Halvleg. Lundgaard var selvfølgelig bedste halfback, de to fløjhalfs, Fr. Nielsen og Tage 

Friis, som remplacerede Chr. Gundersen, startede noget langsomt; men navnlig Friis spillede 

sig op i anden Halvleg. I Angrebet var venstre Side, Chr. Fink og Villy Petersen, langt den 

bedste. De spillede begge klogt, og det var fra dem, de farligste Angreb kom. Henry Kjær 

spillede centerforwards, og foruden det ene Maal lavede han flere pæne Ting, som kunde tyde 

paa, at han er ved at finde sin Form fra 1934. Carlo Hansen fik Tilgivelse for mange Synder 

ved at score Sejrsmaalet. Henry Nielsen var svag og virkede utrænet. Han kom flere Gange 
forbi Lund; men han er langtfra den farlige Fløjspiller, han har været. 

Dommeren, Ernst Hansen, var uheldig med nogle graverende Fejlkendelser. En Dommer kan jo 

lige saa godt som en Spiller have en uheldig Dag. 

 

Vejen besejrede Kolding 3-2 

En spændende, men ikke velspillet Kamp 

Paa Vejen Stadion spilledes i Gaar i Overværelse af knap tusind 

Tilskuere Tourneringskampen i Mesterrækken mellem Kolding Boldklub 
og Vejen Sportsforening. 

Det blev en spændende, men ikke velspillet Kamp, og Publikum var ikke 

saa lidt skuffet. Der blev præsenteret alt for meget Luftspil, og 

Afleveringerne var gennemgaaende daarlige. Det skal dog indrømmes, 
at der momentvis blev spillet rigtig Fodbold. 
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Kampen 

Begyndelsen er dramatisk. Allerede efter et Minuts Spil sidder Bolden i Koldings Net. Carlo 

Hansen afleverer til Henry Kjær, og paa dennes Stikning gaar Fink igennem og scorer 1-0. 

Det varer dog ikke længe, inden Kolding viser sin Færdighed. En glimrende Centring fra 

venstre wing klarer Vejen til Hjørne i højre Side. Det sættes flot ind af højre wing, og Kolding 

faar med kort Mellemrum affyret to farlige Skud, hvoraf det ene rammer Maalstangen og det 
andet Børge Jepsen. 

Et fint Hjernespark fra venstre wing bokser Peter Petersen ud af Farezonen, og et Øjeblik efter 

er Hjalmar Jensen lige ved at forære Vejen et Maal, idet han taber en blød Tilbagelægning fra 
Johs. Lund. Bolden gaar dog ud til Hjørnespark, som intet giver. 

Vejen udligner for Kolding 

I det 16. Minut vil Timmermann heade en Bold bort; men han rammer den saa uheldigt, at den 

passerer Peter Petersen, som er gaaet for langt frem. Det var vist en Misforstaaelse. 1-1. 

Maalet inspirerer Kolding, der giver Tempoet en Tand. Højre wing sætter atter et smukt 

Hjørnespark ind, og atter har Kolding det Uheld at ramme Maalstangen. Fink spiller godt i 

Marken, og paa en af hans gode Afleveringer overrasker Henry Kjær Hjalmar Jensen. 2-1. (19. 

Minut). Et Øjeblik efter er Vejen ved at forøge Forspringet, idet Kæmpen Lund falder i 

Nærkamp med Henry Nielsen; men Rønholdt Hansen er paa sin Post. Kolding spiller nu med en 

beundringsværdig Energi; men der mangler Præcision i Afleveringerne til forwards. I det 30. 

Minut lykkes det Kolding at udligne. Efter et Sammenstød mellem Kolding h. i. Erling Larsen og 

Peter Petersen kommer Bolden i Vejens Net. 2-2. Kolding sætter alt ind paa at komme i 

Spidsen; men Vejens backs har nu funden sig selv, og navnlig Børge Jepsen bryder mange 

Angreb. En Gang synes Vejens Maal prisgivet; men i sidste Øjeblik klarer Fr. Nielsen. 
Resultatet ændres ikke; men Kolding burde have ført med et Maal. 

2. Halvleg 

- domineredes af Vejen. Et Utal af Angreb føres mod Koldings Maal; men Koldings Forsvar 

arbejdede godt, og Vejens Skud er for bløde. Kolding har kun spredte Angreb, og Vejens backs 

ekspederer omgaaende Bolden tilbage, medens Lundgaard behersker Spillet paa Midten. 

Endelig efter 24 Minutters Spil scorer Vejen Sejrsmaalet. Villy Petersen glider forbi halfback og 
back, og paa hans præcise Centring flugter Carlo Hansen Bolden i Nettet. 3-2. 

Koldingenserne er udmattede, og Vejen behersker hele Spillet. Lige før Tid havde Kolding dog 

nær udlignet. Sig. Christensen affyrer paa nært Hold et glimrende Skud; men Peter Petersen 

klarer sikkert. Resultatet ændres ikke. Vejen har sejret 3-2 og er nu placeret paa 
Andenpladsen i Mesterrækken tre Points foran sin nærmeste Konkurrent Horsens. 

 


