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3Ernst Schultz 
var en idrætsmand
med mange 
talenter

Af Gunner 
Lindbæk Knudsen
Horsens Idrætsarkiv

HORSENS -  Da Danmark i
1900 vandt sin første OL-
medalje i atletik, var det en
21-årig horsensiansk idræts-
mand, der stod på sejrspodi-
et - og det efter en noget
usædvanlig finale.

Ernst Ludwig Emanuel
Schultz blev født i Horsens
den 15. juni 1879, men det
blev i Københavnsområdet,
han slog sine folder inden
for idrætsverdenen, indtil
han på tragisk vis mistede li-
vet ved en drukne-ulykke på
Roskilde Fjord den 20. juni
1906, blot 27 år. 

I sit korte liv nåede Ernst
Schultz at markere sig på
fornem vis både som aktiv
på atletikbanerne, som fod-
boldspiller, roer og idræts-
leder. 

Ernst Schultz satte danske
rekorder i kvart mile og 200
m løb i 1898-99, og han
vandt det danske mester-
skab i 150 m løb i 1899. Både
danmarksmesterskabet og
de danske rekorder er de
første registrerede til en
person, som er født i Hor-
sens. 

Endvidere blev Ernst
Schultz den første horsen-
sianer, som deltog ved et
OL, og som sagt dansk atle-
tiks første medaljevinder, da
han blev nr. tre på 400 m di-
stancen ved OL i Paris 1900.

Samme år - den 10. de-
cember 1900 - stiftede han
sammen med to andre unge
mænd Hellerup Idrætsklub
(HIK). Han blev også den
første formand, en post,
han bestred et års tid.

Ved OL 1900 i Paris havde
Ernst Schultz med en an-
denplads i sit indledende
heat kvalificeret sig til fina-
len sammen med fem løbere
fra USA. 

Kun tre deltagere      
Finalen fandt sted på Racing
Club de France’s græsbane i
Boulogne-skoven i Paris
søndag den 15. juli - og netop
fordi den foregik på en søn-
dag, blev det en speciel af-
fære. Af religiøse årsager
valgte tre af de amerikanske
løbere, Dixon Boardman,
William Moloney og Harry
Lee, ikke at stille op til fina-

len, som dermed kun fik tre
deltagere.

Maxie Long, USA, blev en
sikker guldvinder i ny olym-
pisk rekord på 49,4. Bill Hol-
land, USA, vandt sølv, og
Ernst Schultz fik bronzeme-
daljen i tiden 53,0.

I 1899 havde Ernst Schultz
vundet det danske mester-
skab i 150 m løb - en distan-
ce, som blev løbet ved de
første danmarksmesterska-
ber i atletik i årene 1896-
1900. Med en tredjeplads i
1898 og en andenplads i
1900 blev han eneste atlet,
som vandt både guld, sølv
og bronze i denne disciplin.

De første DM-medaljer
blev vundet for Københavns
Amatør Forening, men
Ernst Schultz nåede også at
vinde en medalje til sin ny-
stiftede klub, Hellerup
Idrætsklub, da han vandt
bronze i 100 m løb ved DM i
1902.

Den alsidige idrætsmand
Ernst Schultz var tillige fod-
boldspiller i Østerbro Bold-
klub og roer i Roskilde Ro-
klub.

Ville redde kammerat
Det var som roer i Roskilde
Roklub, at Ernst Schultz om-
kom ved en kæntringsulyk-

ke på Roskilde Fjord den 20.
juni 1906. Det skete, da han
forgæves forsøgte at redde
en kammerat, da deres båd
var forulykket. 

Kammeraten, Thorald Pe-
tersen Høyen (født 1885),
var en talentfuld fodbold-
spiller i B93, hvor han op-
nåede 32 førsteholds-kampe
og scorede 38 mål. 

I forbindelse med Ernst
Schultz’ død i 1906 skrev Pe-
ter Voegtle i Distriktsbladet
bl.a.: „Han var, kan man si-
ge, allround sportsmand,
han var stifteren af Hellerup
Idrætsklub og stifteren af alt
sportsliv i Hellerup, han var

løber, fodboldspiller og
svømmer, og alt drev han
med iver. Når Schultz var
med, vidste man, at det gik
med liv og lyst, man vidste
sig sikker på, at han og de,
der var med ham på sports-
pladsen, bestilte noget.“

Politiken bragte onsdag
den 4. juli 1906 en omtale af
Ernst Schultz’ begravelse på
Assistents Kirkegård. Her re-
fereredes fra præstens tale,
at „forældrene inden ulyk-
ken havde mistet to sønner
ved samme vis“! Kisten blev
båret til graven af medlem-
mer fra Hellerup Idræts-
klub.

21-årig horsensianer vandt
første OL-medalje i atletik

0 Ernst Schultz. Med ham på sportspladsen blev der bestilt noget.
0 Maxie Long, USA, vandt 400 m finalen i Boulogne-skoven
foran landsmanden Bill Holland og Ernst Schultz.  FOTO: WIKIPEDIA

Ernst Schultz vigtigste resultater

3 Olympiske Lege, Paris 1900. 400 m løb: 
Bronzemedalje - tid 53,00.
3 Danske mesterskaber. 150 m løb: 1899 
(for Københavns Amatør Forening).
3 Danske rekorder. Kvart mile, løb: 1898 - tid 55,4; 
1899 - tid 54,8. 200 m løb: 1899 - tid 24,0.
3 Andre resultater. DM i 150 m løb: 1898 nr. 3, 1900 nr. 2
(begge for Københavns Amatør Forening). DM i 100 m løb:
1902 nr. 3 (for Hellerup Idrætsklub - HIK). 
Tiderne ved DM kendes ikke.
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3Brædstrup-
band skal spille 
fødselsdags-
koncert

HORSENS - Unge talenter får
chancen for at komme ud
med deres musik, når Bilka
fredag den 24. august invite-
rer til fødselsdagsfest.

I Horsens bliver det trioen
Brazed fra Brædstrup, der

skal lægge musik til festen.
Det sker kl. 16.30 og 18, beg-
ge gange med et sæt på 40
minutter.

Sædvanligvis gør Brazed i
en hård, grunge-præget
rock, men til Bilka er de aku-
stiske instrumenter fundet
frem.

- Vi vil gerne anerkende
de unge talenter, som er
med til at skabe liv og kultur
i vores nærområder. Derfor
har vi valgt at invitere dem

indenfor. Vi er spændt på at
se, hvordan varehusene kan
fungere som et anderledes
udstillingsvindue for sang-
skrivere og bands, fortæller
Bilkas marketingchef, Thor-
bjørn Sejer Jensen.

Valgt blandt 200
Bilkas smagsdommere har
lyttet til mere end 200
bands og solister for at finde
frem til de 18, der skal spille
i varehusene.

Lokalt vil Brazed bl.a. væ-
re kendt for en optræden på
sidste års Mosstock Festival.
Da bestod orkestret af fire
musikere: Jan Biller (guitar),
Jan Fahcmann (sang), Mar-
tin Bue Rasmussen (trom-
mer) og Thomas Nielsen
(bas). (ch-r)

Bilka lukker musikken ind
HORSENS - Har du købt øko-
logisk mozzarella af mærket
Urtekram i Dansk Super-
markeds butikker for nylig,
så hold øje med
skimmel/mug i indpaknin-
gen.

Osten på 140 gram er solgt
i Bilka, Føtex og Salling-bu-
tikker landet over og pro-
duceret af virksomheden
Falengren A/S i Skander-
borg. 

Det drejer sig om oste

med sidste holdbarheds-
dato den 1. oktober 2012.

Det oplyser Fødevaresty-
relsen, som påpeger, at der
ikke er nogen sundheds-
mæssig risiko ved at have
spist produktet. 

Væksten af mug gør dog
produktet uegnet til kon-
sum, hvorfor de anbefaler,
at man smider den ud eller
leverer den tilbage til butik-
ken.

Hold øje med mug 
på mozzarellaen

0 Der findes ingen billeder
fra 400 m-finalen ved OL 1900,
men derimod et fra 
800 m-finalen på græsbanen 
i Boulogne-skoven. Her vandt
englænderen Alfred Tysoe.
Han døde året efter af lunge-
betændelse. Ligesom Ernst
Schultz opnåede han kun at
blive 27 år.  FOTO: WIKIPEDIA

0 Alvin Kraenzlein, USA,
blev guldvinder i både 110 m
og 200 m hækkeløb i Paris
1900.  FOTO: WIKIPEDIA

Horsens og OL
3 I 1924, da De Olympiske Lege blev afviklet i Paris, sendte
Horsens sin første deltager af sted. Det var bokseren Thyge
Petersen fra Horsens Athlet Klub, og med sølv i letsværvægt
vandt han ved samme lejlighed den første OL-medalje til 
byen.

3 Med Anne-Marie Rindoms deltagelse i London i år har 
Horsens-klubberne gennem tiderne sendt 13 atleter 
til OL.

3 Søger man lidt dybere i historien, finder man yderligere 15
OL-deltagere, der alle er født i Horsens eller byens omegn,
men er flyttet for at få sig en uddannelse, for at arbejde eller
for at fremme idrætskarrieren.

3 Hver især har de deres historie. I anledning af sommerens
OL i London bringer vi beretningen om nogle af disse atleter
og om en atlet, som efter en stor karriere flyttede til byen.
Artiklerne er skrevet af Gunner Lindbæk Knudsen, tidl. 
typograf og i dag en af de aktive frivillige på Horsens 
Idrætsarkiv.

0 Det amerikanske atletikhold ved OL i Paris 1900. Dem kunne Ernst Schultz ikke hamle op
med.  FOTO: OL-STUDIET.DK

Uden for sportens verden
omtales Ernst Schultz som
en dygtig forretningsmand,
og kilderne benævner ham
både som bogholder og som
fabrikant.

3 Bogen „De olympiske - Biografi af danske OL-deltagere
1896-1996“; Wikipedia; hjemmesiden Sports Reference /
Olympic Sports; Boldklubben B93’s hjemmeside; 
dagbladet Politikens avisarkiv; Danmarks Atletik Forbund
(dafital.dk).

3Senere skal 
bilerne også tælles
og indgå i ny 
trafikplan

Af Palle Herløv
ph@hsfo.dk

HORSENS - Det er oppe i ti-
den, at der er problemer
forbundet med at cykle.
Uanset, om man er profes-
sionel rytter med hang til et
kig i medicinskabet, eller
om man er en cykeltæller
her i Horsens.

Forleden tilsluttede kom-
munen seks elektroniske
tavler, såkaldte cykelbaro-
metre, ved indfaldsveje
rundt i Horsens, men noget
fungerer ikke efter hensig-
ten.

Om morgenen viser tav-
lerne ofte en forkert tempe-
ratur, ligesom flere cyklister
er kørt forbi tælleapparatet
uden at blive registreret. Det
kommer bag på Mikael Mik-
kelsen, der er projektleder i
kommunens afdeling for
Trafik og Vej.

- Vi er opmærksomme på,
at der er lidt startvanskelig-
heder af forskellig art, men
det med temperaturene og
de manglende registrerin-
ger har jeg ikke hørt om før
nu, siger han.

Et kig på nogle billeder ta-
get forleden viser ham dog
kort efter, at den er god nok.
Her svinger temperaturene
fra syv til 21 grader på dis-
playet.

Forkerte frontplader
De allerede kendte vanske-
ligheder skyldes en række
fejl hos firmaet Swarco Dan-
mark A/S fra Skovlunde,
som kommunen ofte har
samarbejdet med om bl.a.
trafiksignaler. Det er dem,
der har leveret tællerne.

På Sønderbrogade og Al-

légade tælles cyklisterne i
øjeblikket slet ikke, da her
mangler spoler i cykelstien i
begge sider af vejen. Andre
steder er tællerne leveret
med forkerte frontplader,
hvor man kan se det samle-
de antal cyklister. Sønder-
brogades tæller går op til
700.000, mens den på Byg-
holm Parkvej kun går til
200.000.

- Det skal jo helst se ud af
noget på det samlede antal,
påpeger Mikael Mikkelsen
med henvisning til, at oplys-
ningerne på cykeltavlerne
både kan være til opmun-
tring for de aktive cyklister
og for dem, der potentielt
kunne tage cyklen og lade
bilen stå.

I en mail til Mikael Mikkel-

sen oplyste Swarco Dan-
mark A/S i går, at proble-
merne vil blive løst inden
ugen er omme.

Tællerne koster hver
103.000 kr. i indkøb, mens
den årlige tilslutningsafgift
beløber sig til samlet 6000
kr. for de seks tællere. Kom-
munen har dog endnu ikke
betalt for cykeltællerne net-
op af den grund, at de ikke
virker.

Ny trafikplan i vente
På sigt udvider man syste-
met til også at tælle antallet
af biler, da man ønsker at
følge trafikudviklingen i by-
en nøje.

- Når det er oppe at køre,
kan vi følge udviklingen
hver time året rundt. Allere-
de efter et år vil vi have et
fingerpeg om, hvordan tra-
fikken her i Horsens ser ud,
hvilket kan bruges i mange
sammenhænge, forklarer
Mikael Mikkelsen.

Tallene kan bl.a. bruges,
når man laver vej- og trafik-
planer. Her påvirker selv
små ændringer ofte trafik-
ken et andet sted i byen, og
derfor er det nødvendigt
med præcise data og målin-
ger.

- Hidtil har man lavet ma-
nuelle optællinger, hvor
man f.eks. har talt bilerne i
myldretiden to timer om
morgenen og tre timer om
eftermiddagen i de signalre-
gulerede kryds. Det kom-
mer vi også til at gøre i en-
kelte tilfælde fremover, men
med spoler fræset ned i ve-
jen kan vi sammenholde det
med præcise målinger og
dermed opnå bedre resulta-
ter, siger Mikael Mikkelsen.

Sammen med kollegerne
sidder han i øjeblikket og ar-
bejder på en ny trafikplan
for Horsens, der bliver taget
i brug en gang efter som-
merferien.

Cykeltællere 
ramt af start-
vanskeligheder 

0 Her på Niels Gyldings 
Gade skal frontpladen skiftes
ud, så det samlede antal 
cyklister i barometret er på
400.000 i stedet for 700.000.
Kun på Sønderbrogade skal
tælleren gå til 700.000, da her
vurderes at være flest 
cyklister.  FOTO: SØREN E. ALWAN


