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Aage Jensen, 
Horsens

Skaberen af den store Hor-
sens-virksomhed 3-stjernet 
AIS på Langmarksvej, fabri-
kant Aage Jensen, er død efter 
nogen tids sygdom. Han blev 
77 år.

Aage Jensen skrev sit eget 
livs eventyr. Fremstillingen af 
salamipølser, der kom til at 
danne basis for en stor indu-
stri, begyndte meget beske-
dent i et baglokale hos en slag-
termester i Adelgade. Aage 
Jensen var beskæftiget som 
eksportslagter på Det offentli-
ge Slagtehus, men i sin fritid 
lavede han salami, som han i 
weekenderne cyklede rundt 
og solgte.

Det tog efterhånden så stort 
et omfang, at han besluttede 
at kvitte sit job, og den 22. juli 
- på hans 34-års fødselsdag i 
1950 - blev han selvstændig. 
Aage Jensen sprudlede af 
energi og virketrang. Han vil-
le stadig fremad. Han måtte 
finde andre lokaler, og endelig 
byggede han en fabrik på Fus-
singsvej, som blev udvidet fle-
re gange.

Det største skridt blev taget 
omkring nytår 1966. Aage 
Jensen havde forhandlet med 
kommunen om en grund til en 
større fabrik. Han havde fået 
tilbudt et areal ved Hatting-
vej, men da den teknologiske 
udvikling ikke var så frem-
skreden den gang, fandtes 
arealet ikke egnet. Der kræve-
des et relativt tørt klima for 
produktionen.

Men i nytåret 1966 kom så 
overtagelsen af hans gamle ar-
bejdsplads Det offentlige Slag-
tehus, og det var en stor dag 
for Aage Jensen. Dermed kom 
der for alvor skub i foretagen-
det. Successivt blev de gamle 
bygninger revet ned, og på 
tomten opstod de mest moder-
ne produktionslokaler, hvor 
teknologien efterhånden kom 
i højsædet.

Det, der mere eller mindre 
startede som en hobby, blev 
Aage Jensens højt respektere-
de livsværk. Han beviste, at 
intet kommer af sig selv. Han 
øvede personligt en enorm 
indsats, og hele livet igennem 
bevarede han en høj moral. 
For ham var et ord et ord. 
Man kunne stole på ham. Han 
bevarede benene på jorden, 
var et varmt menneske, og 
samtidig var han en mand 
med en udviklet humoristisk

sans, der gjorde ham til et dej-
ligt bekendtskab.

For 23 år siden blev hans 
svigersøn, Steen Kramer, di-
rektør i firmaet, og efterhån-
den blev driften overtaget af 
ham, ligesom Frank Andersen 
som direktør blev en vigtig 
brik i det stadigt ekspande-
rende firma. Det gav Aage 
Jensen mere tid til at dyrke 
andre hobbies. På gården ved 
Ejstrupholm oprettede han et 
større travstutteri, og kronen 
på dette værk blev, da hans 
hest Patricia Garbo blev der-
byvinder.

Også gamle motorcykler og 
biler var noget, han beskæfti-
gede sig meget med. De blev 
istandsat efter alle kunstens 
regler. Aage Jensen havde det 
sådan, at når han kastede sig 
over en hobby, hentede han 
megen viden om emnet, i så 
høj grad, at han blev ekspert. 
Man følte sig altid godt tilpas i 
Aage Jensens selskab, hvor 
hans glade smil skabte en at-
mosfære af glæde og varme.

Nu er denne gode borger ik-
ke mere. Men mindet om ham 
vil leve længe, og hans navn 
vil for altid være knyttet til 3-
stjernet A/S. På virksomhe-
den er der stor sorg over hans 
bortgang, og tankerne går til 
hans hustru og datter, der ved 
Aage Jensens død har mistet 
så meget. (P.N.)
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