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Borgmesteren og den brækkede spade 

 

I Horsens Idrætsarkivs bibliotek hænger to 
spader, som er anvendt til henholdsvis første 
spadestik til byggeriet af Forum Horsens i 
2003 og første spadestik til byggeriet af Forum 
Horsens Stadion (CASA Arena) i 2007. Den 
første er påmonteret en faneplade, som 
fortæller, at det i sin tid var borgmester Vagn 
Ry Nielsen, som udførte spadestikket, mens 
den anden har en faneplade med indgravering 
’KFC Byg’. 
 

Begge spader har den 8. august 2016 været i 
brug igen. Det skete, da der skulle tages første 
spadestik til Forum Horsens’ nye ’sal 3’ med 
den selvejende institution Parkhallen som 
bygherre.  
Til formålet hentede bygherren begge spader 
fra idrætsarkivets udstilling, og det viste sig 
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Borgmester Peter Sørensen måtte have begge spader i brug, før de tilstedeværende kunne ønske 
hinanden held og lykke med byggeriet. Spaden, som også blev brugt ved første spadestik til Forum 
Horsens i foråret 2003, klarede ikke opgaven. Den brækkede simpelthen i borgmesterens hænder. 
- Det er vel et udtryk for, at vi har mange kræfter i Horsens, lød det med et smil fra Peter Sørensen.  
Begivenheden blev blandt andet overværet af børn fra den nærliggende børnehave Flintebakken. 
 

Begge spader er nu tilbage på væggen i idrætsarkivets bibliotek sammen med historien om borg-
mesteren og den brækkede spade. (GLK) 
 

PAUL ELVSTRØM VANDT OGSÅ ET DM  
 

SOM GAST I EN HORSENS SNIPE 
 

Den 7. december 2016 døde dansk idræts største 
navn, sejleren Paul Elvstrøm, i en alder af 88 år.  
 

Paul Elvstrøm blev i 1996 kåret som århundreds 
idrætsmand i Danmark.   
Han deltog i otte olympiske lege fra 1948 til 1988 
og vandt guldmedalje i de fire første. Yderligere 
vandt han VM 13 gange i syv forskellige bådtyper. 
Dertil kommer adskillige nationale mesterskaber.  
 

Historien om de fire olympiske medaljer kender 
mange. Men at han også har vundet et dansk 
mesterskab, som gast i en Horsens Snipe, er 
sikkert ikke kendt af så mange mere. 
 

Det skete imidlertid i juli 1957, hvor Chr. Walther 
fra Horsens Sejlklub og sin kendte gast vandt DM 
for sniper i bugten ved Espergærde. Parret blev 
suveræne vindere med fem førstepladser og én 
andenplads i de seks sejladser. (GLK)     
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