Jørgen Leschly Sørensen (1922-99)
OB

J

ørgen Leschly begyndte at spille fodbold i Lumby som
knægt, men flyttede til OB som junior i 1939, hvor han
fik debut på førsteholdet. Han spillede i en enkelt sæson,
1945-46, i B93, som blev dansk mester det år, men vendte så
tilbage til OB. I 1946 fik "Leschly" også debut på landsholdet
og kom med til OL i London 1948.
I bronzekampen, som Danmark vandt 5-3 over Englands amatører, scorede Jørgen Leschly Sørensen det ene af Danmarks
mål. Næsten hele bronzeholdet tog turen ned til de store italienske klubber. Blandt de syv danske landsholdspillere, der blev
solgt til støvlelandet, var OB's kanonér Jørgen Leschly Sørensen. Han blev solgt til Atalanta - og til en tilværelse i støvlelandet med sportsvogn og luksuslejlighed. Da Leschly Sørensen med tilnavnet "Det fynske uvejr" sagde farvel til de italienske græsgange i 1955, var det bl.a. blevet til et italiensk mesterskab med AC Milan i sæsonen 1954-55.

Fodboldspilleren Jørgen Leschly Sørensen blev efter bronzemedaljen ved OL i
London 1948 professionel i Italien, hvor han spillede i adskillige år med stor
succes for bl.a. AC Milan. Han blev senere skolelærer i Odense.

"13 vil for mig aldrig mere være et
ulykkestal. I går var det den 13. august
og 13 danske fodboldspillere fik
overrakt bronzemedaljen i den
olympiske fodboldturnering.
Hvilken oplevelse - man glemmer det
aldrig - stående ved sejrsskammelen på
verdens fodboldhelligdom - Wembley
Stadion - tiljublet af tusinder af
mennesker fra alverdens nationer. Hvor
kan der pludselig ske forandring. Et
øjeblik er man hård og ubarmhjertig det næste øjeblik står man som et to
års barn med tårer i øjnene, mens
Dannebrog går til tops på Wembley som
tegn på, at Danmark er blevet placeret i
de olympiske lege, og bronzemedaljen
blev os overrakt".

Jørgen Leschly Sørensen signerer bøger
efter OL i 1948. Han blev professionel i
Italien, men kom tilbage til OB i 1955,
hvor han virkede som træner. I 1958 havde
han udstået den karantæne, alle tidligere
professionelle spillere fik, og kom atter på
OB's 1. hold. Han stoppede som aktiv på
topplan i 1962.

Jørgen Leschly Sørensen i uniformen til De Olympiske Lege i London 1948. Uniformen bestod af
hvid skjorte, rød jakke og hvide
benklæder.

- Uddrag af rejsebrev af
Jørgen Leschly, 1948

Bronzeholdet fra OL 1948 var
måske blevet lidt bredere og
tyndere i toppen, men de
kunne stadig i 1964 samle
mange mennesker, når de
mødte "Stævnet" på Odense
Atletikstadion. Her er det Jørgen Leschly Sørensen (hvid
trøje), der viser driblekunst.
Bronzeholdet vandt 7-1.
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Jørgen Leschly og Jytte Hansen under
velkomstreceptionen på Odense Rådhus i
1948. "Leschly" spillede 14 landskampe i
årene 1946-49 og scorede otte mål. Senere
kom han på Europaholdet mod England i
Belfast i 1955.

