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Finn Jochumsens scrapbøger til idrætsarkivet 
 

Den 31. august 2017 døde Finn Jochumsenen i en alder af 70 år. Han var en af spillerne fra 
det HfS-hold, som i 1966 rykkede op i fodboldens 1. division.  
Finn Jochumsen spillede 132 kampe for HfS divisionshold i årene 1965-1972. Han opnåede i 1969 
én kamp på ungdomslandsholdet mod Schweiz i Esbjerg.   

Tidligere i år modtog idrætsarkivet Finn Jochumsens to flotte scrapbøger, der fremover kan ses i 
arkivets bibliotek. 

Sammen med scrapbøgerne var endvidere 
andre spændende effekter fra hans fodbold-
karriere. Bl.a. en fin emblemsamling, som 
indeholder emblemer fra alle seks klubber, 
som HfS mødte i den internationale TOTO-
turnering i 1968 og 1970.  
 

Billedet er fra den ene af Finn Jochumsens 
scrapbøger. Her scorer han i Horsens 
Idrætspark hos OB’s målmand Mogens 
Therkildsen i en kamp i september 1967. 
Finn Jochumsen stod for begge mål i HfS-
sejren på 2-0. 
 

1967 var året, hvor HfS vandt bronzemedaljer, 
hvilket er Horsens hidtil bedste placering i 
Danmarksturneringen. 

 

Henvendelser til idrætsarkivet (1) 

  

I løbet af året har der været en del henvendelser pr. mail 
med spørgsmål til arkivet om personer. Her omtales tre: 
 

I april et spørgsmål om en medalje for et dansk mesterskab i 
holdgymnastik 1917. Der kunne oplyses, at dette DM blev 
vundet af Handelsstandens Gymnastikforening (HG) fra 
København, og på holdet var en fhv. horsensianer og OL-
gymnast Halvor Birch. 

   

I juli fik arkivet et spørgsmål om OL-roeren Ib Storm Larsen  
var den samme Storm Larsen, der havde gardinforretning i 
Kattesund, og som var en aktiv skakspiller i 1960’erne.  
Svaret var, at det ikke var den samme person.  
 

I september fik arkivet en henvendelse med spørgsmål om 
Axel Poulsen (født 1898) og Gunnar Rosendahl Poulsen (født 
1923), som begge havde været brydere i Horsens. 
Idrætsarkivet kunne oplyse, hvilke klubber de to brydere havde 
kunnet være aktive i. I Axel Poulsens tid var der fire muligheder 
og for Gunner Poulsens vedkommende var der kun Hermod. 
Arkivet kunne levere flere billeder, hvor Gunnar Poulsen var 
med på, og spørgeren sendte til gengæld billedet, som ses til 
højre af Gunnar Poulsen. 
I arkivet findes ingen registrerede billeder af Axel Poulsen.  
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