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en go’ historie
Fra Den jyske Idrætsskole 
i Vejle i 1957. Snakken går
tilsyneladende muntert om
et par løbesko mellem Hanne
Nielsen (t.v.), inspektør ved
idrætsskolen Knud Thomasen
og atletiklandsholdets leder
Vita Hansen. Opholdet i Vejle
omtales i Rosas brev. 
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nu i Horsens Idrætsarkiv

”Nu håber jeg,
at det må
blive sådan.”
Rosa Pedersen i brevet
til Hanne Nielsen

Rosa drømte - og Hanne vandt
Tv-serie om
aktiv +80-atlet
har en finurlig
tråd til Horsens
Af Gunner Lindbæk Knudsen
Horsens Idrætsarkiv

horsens - Danmarks Radio

viser i øjeblikket en række
tv-udsendelser med titlen
”Søren og Rosas vilde alderdom” om to usædvanlige
mennesker på over 80 år.
Den ene af hovedpersonerne er 82-årige Rosa Pedersen fra Odense.
Hun lever stadig et meget
aktivt liv, og trods sin høje
alder træner hun flittigt på
atletikstadion i Odense. Hun
deltager fortsat i mesterskabsstævner i både ind- og
udland bl.a. i spydkast, højde- og længdespring.
Selvom Rosa Pedersen ikke som sådan er en del af
den horsensianske idrætshistorie, findes der alligevel
en finurlig historie om hende i Horsens Idrætsarkivs
bibliotek.
I en scrapbog, som har tilhørt atletikpigen Hanne
Nielsen fra HfS, er indsat et

brev fra Rosa Pedersen. Brevet til Hanne Nielsen er
sendt fra Bolbro ved Odense
13. maj 1957.
I brevet fortæller Rosa Pedersen om en drøm, hun
har haft om Hanne Nielsen.
Rosa Pedersen skriver,
hun vil håbe, at denne drøm
går i opfyldelse, og hun fortsætter: ”Vi var til et stort
athletikstævne - (måske dan-

marksmesterskaberne) - og
du blev nr. 1 i hækkeløb foran Kirsten Roelshøj nr. 2, og
Kirsten Basballe nr. 3. Din
tid blev 12,1 sek., og det blev
sagt mange gange i højtaleren.”

Personlig rekord

Tre måneder senere, 17. og
18. august 1957, deltog Hanne Nielsen ved de danske

mesterskaber i atletik på
Østerbro Stadion i København – og her blev Rosas
drøm til virkelighed.
Det skete, da Hanne Nielsen for første og eneste gang
i sin karriere blev danmarksmester.
Hun vandt disciplinen 80
m hækkeløb, og hun satte en
personlig rekord med tiden
12,1 sek., netop som Rosa Pe-

dersen havde drømt og skrevet om tre måneder tidligere.
Måske var der magi i luften den dag på Østebro Stadion?
Hanne Nielsens placering
og tid stemte helt overens
med handlingen i Rosas
drøm.
Derimod tilfaldt placeringerne som nr. 2 og nr. 3 an-

dre end dem, der havde fået
dem i drømmen.

Holdt tidligt

Hanne Nielsens DM blev det
sidste, som HfS’ succesfulde
- og nu for længst nedlagte atletikafdeling vandt.
Gennem de 40 år fra 1917
til 1957 hentede ni lokale atleter – to kvinder og syv
mænd – tilsammen 50 danske mesterskaber i atletik
hjem til klubben.
Hanne Nielsen valgte tidligt at stoppe med atletikken
for at satse på sit arbejde
som lærer og på familien.
Hun blev gift med Claus
Hansen, som også dyrkede
atletik i HfS, og de bosatte
sig på Fyn. De bor fortsat i
Ejby, hvor Claus Hansen var
Ejby Kommunes sidste borgmester.

➔➔ De ni, som hentede
danmarksmesterskaber
hjem til HfS, var - ud over
Hanne Nielsen - August
Olsen, Pahlm Jensen, Emil
Højer, Niels Møller, Asker
Horne Jensen, Vagn
Rasmussen, Albert
Rasmussen og Lis Josefsen.
Rosa Pedersens brev t il Hanne Nielsen med den usædvanlige spådom, som kom til at holde stik.

