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Jagten på en olympisk medalje
de bedt DABU om at melde
afbud til OL, da hans far var
syg. DABU gav ikke beskeden videre. Thyges far døde
og blev begravet en uge, før
Thyge Petersen tog til OL i
Paris.
Thyge Petersen blev
dansk mester i 1923, 1924,
1925, 1927, 1928 og 1930 i
letsværvægt og i 1926 i sværvægt.

Af Tommy
Poulsen
tp@hsfo.dk

3Historien om
en jagt endte
med en bagside
af medaljen

Europamester

HORSENS - Normalt er det

de aktive, der jagter olympiske medaljer, men i de seneste dage er det Gunner
Knudsen fra Horsens Idrætsarkiv, der har været på medaljejagt.
I 1924 vendte Thyge Petersen hjem til Horsens med en
sølvmedalje fra De Olympiske Lege i Paris.
Den 1. januar 1964 døde
Thyge Petersen på Fyn. Han
fik en trist afslutning på et
liv oven på sine store bedrifter.
Idrætsarkivet i Horsens
har forsøgt at finde nogle af
Thyge Petersens utallige
præmier - men forgæves.

0 Horsens Idrætsarkivs detektiv Gunner Knudsen fandt frem til den forsvundne medalje, som viste sig at være bagsiden af den
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oprindelige OL-medalje fra 1924.

Fræsede haven
I 2006 fandt Preben Nielsen
fra Svendborg en medalje
hjemme i sin have.
- Vi var i færd med at fræse
haven. Pludselig dukkede
en medalje op. Jeg undersøgte sagen på nettet, fortæller Preben Nielsen.
I Idrættens Hus i Brøndby
var Peter Bistrup leder af DIF’s historiske arkiv. Han undersøgte sagen og skrev et
indlæg i „Idrætsliv“.
Peter Bistrup fastslog, at
medaljen fra OL i 1924 måtte
være Thyge Petersens.
Danmark vandt to guld,
fem sølv og to bronzemedaljer ved OL i 1924, men de
fem andenpladser gav i alt
ni sølvmedaljer til Danmark.
Lederen af idrætsarkivet i
Horsens Victor Kristensen
reagerede i 2007 på artiklen
i Idrætsliv, men fik aldrig
svar på sit brev til DIF. Sidste
år fortalte Victor Kristensen
sin nye medarbejder Gunner Knudsen om medaljefundet.
Gunner Knudsen efterlyste i november medaljen
gennem Ugeavisen Svendborg. Han fik kontakt med
Preben Nielsens kone Pia
Hansen, som kunne fortælle
om fundet af medaljen, men
også, at den ikke længere
var i hjemmet.
- Da jeg fyldte 50 år i
2008, var min kone og jeg
på rejse i udlandet. Vi havde
indbrud, og først da Gunner
Knudsen efterlyste medaljen sidste efterår, lagde vi
mærke til, at OL-medaljen
var væk, fortæller Preben
Nielsen.
I mellemtiden var det fyn-

Erindringer

0 Her sker overdragelsen af medaljen fra fynboen Preben
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Nielsen (til højre) til Gunner Knudsen.

ske par flyttet fra hinanden.
Begge ledte efter sølvmedaljen efter Gunner Knudsens
efterlysning.
- Pludselig en dag dukkede den op, da jeg rodede i en
anden samling, fortæller
Preben Nielsen.
For en uge siden henvendte Preben Nielsen sig til Ugeavisen Svendborg, og med
redaktørens mellemkomst
blev en pris for medaljen
forhandlet på plads med
Gunner Knudsen. Derefter
fandt overdragelsen sted i
fredags i Svendborg.
Horsens Folkeblad var
med, da idrætsarkivets dynamiske detektiv Gunner
Knudsen, der fylder 64 år i
dag, hentede medaljen
hjem til Horsens.

Ægte
Men er det nu den rigtige
medalje?
I OL-eksperten John Idorns bog „Guld til Danmark“
fra 1980 er der en gennemgang af de danske medaljer
ved OL i 1896 til og med
1980, og her er netop et bil-

I 1925 blev Thyge Petersen
europamester i letsværvægt
i Stockholm, og i 1930 vandt
han sit andet europamesterskab i Budapest.
Han stoppede som amatør efter 225 kampe og 43
opvisningskampe med to
europamesterskaber, en OLsølvmedalje, et britisk mesterskab, 17 landskampe,
syv danske mesterskaber og
fem jyske mesterskaber og
blev professionel, men han
fik ikke samme succes som
professionel. Det blev kun
til syv kampe (fire sejre, to
uafgjorte og et nederlag), inden han lagde handskerne
på hylden den 25. juli 1937.
Som amatør boksede han
143 kampe mod danskere og
vandt de 140.
Han boksede 125 kampe
mod udlændinge, vandt 109
og tabte 16 (syv tyskere, tre
svenskere, tre englændere,
to nordmænd og en amerikaner).
Thyge Petersen var politibetjent i Horsens, men blev
suspenderet fra arbejdet,
fordi han brugte lidt for
mange af sine gamle evner
fra bokseringen i tjenesten.

0 Her er den medalje, der
blev fundet i Svendborg.

0 Thyge Petersen vandt et hav af medaljer, men ingen aner,
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hvor de er i dag.

lede af den medalje, som
Preben Nielsen fræsede
frem i sin have i Svendborg.
Da Gunner Knudsen tvivlede på medaljens ægthed,
præsenterede han i mandags medaljen for Hans Erik
Jensen hos guldsmed Lind
på Søndergade i Horsens.
Her var konklusionen, at
det var en afstøbning af medaljen, og at den ikke var lavet af sølv, men motivet på
den fundne medalje er identisk med bagsiden til den
originale medalje.
Den udstilles nu som en
kopi af Thyges medalje sammen med en omtale af hjem-

komsten på Idrætsarkivet i
Horsens.

Største navn
Thyge Petersen er det
største sportsnavn i Horsens
til dato.
Han var født den 28. maj
1902 og startede sin boksekarriere i HFS. Han boksede
sin første kamp i weltervægt
den 6. februar 1921 og vandt
sit første jyske mesterskab i
mellemvægt som HFS’er i
1922. Han debuterede på
landsholdet mod Norge i november 1922.
I 1923 var han i København for at aftjene sin vær-

nepligt og stillede op for
Sparta København. Han blev
dansk mester i letsværvægt i
1923, men i 1924 vendte han
hjem til Horsens, meldt sig i
den nystartede Horsens Athlet Klub og blev både jysk og
dansk mester.
Han blev udtaget til OL i
Paris og nåede finalen i letsværvægt. Her tabte han finalen på points (21-15) til englænderen Harry Mitchell.
Forinden havde han vundet
fire kampe over modstandere fra Argentina, Polen, USA
og Norge.
Han fik ellers ikke den
bedste optakt til OL og hav-

Thyge Petersens karriere
som bokser blev beskrevet
af det daværende „Idrætsbladet“, hvor han skrev sine
erindringer i 10 afsnit fra 19.
januar 1948 til og med 1.
marts 1948.
Dermed har Thyge Petersen efterladt sin egen historie, men det har været svært
at finde hans børn, børnebørn og oldebørn.
En dag blev Horsens Folkeblad ringet op af en mand,
som bor på Sjælland.
- I min dåbsattest står „faderen ubekendt“, men jeg
ved, det var Thyge Petersen,
sagde han. Det fortalte min
mor, inden hun døde. Jeg
ønsker dog ikke at stå frem,
da der ikke er dokumentation for det, og da det kan
såre Thyge Petersens familie.
For fem år siden tog Team
Horsens initiativ til Sport
Awards i Forum Horsens, og
her enedes arrangørerne
om, at den flotte præmie, lavet af Filip Møller, skulle
være navnet „Thyge“, opkaldt efter den største
sportsmand, Horsens har
set.

