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Brevkassen om dit Horsens
Spørg Horsens er brevkassen, hvor du kan stille alle de spørgsmål, der vedrører Horsens. Ikke kun historiske, men også aktuelle 

spørgsmål. Der har været en tendens til at stille spørgsmål om de gode, gamle dage, og historien drager jo. Gamle dage er fascine-
rende. Men der er jo også nutiden, som vi skal trives med hver dag. Der er helt sikkert nogle ting, du har undret dig over, så lad være 
med at stikke hovedet i de udspringende buske, men skriv i stedet til os og spørg om alt muligt. Intet er for lille, intet for stort, det ved 
vi, for brevkassen har aktiveret læserne i en grad, vi end ikke havde turdet drømme om. Vi kan selvfølgelig ikke love, at vi bringer alle 
spørgsmål, men vi kan love, at vi prøver.

Postens brevkasse fungerer således, at redaktionen finder svarene. Og kan vi ikke finde dem, finder vi nogle andre, der kan finde 
dem. Horsens Byarkiv og Horsens Kommune f.eks., og det takker vi her i brevkassen for.

Brevkassen er i øvrigt ikke en debatside og handler ikke om politik. Hverken læserbreve eller diskussioner finder plads her, og vi 
henviser da venligst til debatsiderne i Horsens Folkeblad.

E-mail dit spørgsmål til posten@hsfo.dk eller send det til Horsens Posten, Søndergade 47, 8700 Horsens. Gerne vedhæftet et  
billede, hvis det er relevant. Skriv ”Spørg Horsens” i emnefeltet, og husk også at skrive dit navn og adresse.

SPØRG  
HORSENS

Det var Horsens fS, der oprindeligt blev kaldt Den gule Fare. Et 
udtryk, mange i dag forbinder med AC Horsens.  ARKIVFOTOHorsens IC vandt årets pokalfinale , og skubbede til historien om den farlige gule farve.  ARKIVFOTO

Vi har her i brevkassen  
undret os over, hvorfor  
flere Horsens-hold spiller 
helt i gult. Både fodbold-
spillerne i AC Horsens,  
basketballspillerne i HIC 
og nu også damerne  
i Horsens Håndboldklub 
render rundt i gule trøjer 
og gule shorts. Hvad er  
forklaringen mon på det?

SVAR:  Vi spurgte på Horsens 
Idrætsarkiv på Gasvej, hvor 
Horsens-sportens minder 
og historie er samlet. 

Og her var en af de frivilli-
ge på arkivet gennem mange 
år Gunner Lindbæk Knud-
sen hurtigt ude af startklod-
serne med et svar. 

Noget tyder på, at vi skal 
tilbage til midten af 1920’er-
ne for at finde den gule far-
ve. Mere præcist til fodbold-
holdets første store trium-
fer, forklarer Gunner Lind-
bæk Knudsen.

H O R S E N S  F O R E N E D E 
SPORTSKLUBBER  (HfS) blev 
stiftet i 1915 og begyndte at 
spille i gule trøjer og blå 
bukser sidst i 1920’erne. 

Hvorfor valget faldt på 
disse farver, vides ikke be-
stemt. Men to år i træk, i 
1926 og 1927, blev HfS jyske 
mestre i fodbold.

Og den omstændighed, at 
spilletrøjerne var gule, gjor-
de, at den aarhusianske 
idrætsleder Laurits Chr. 
Steen dengang sammenlig-

nede holdets præstationer 
med en sygdomsepidemi i 
Kina, kaldet ”Den gule Fa-
re”. Herfra betegnelsen 
”Den gule Fare”, som siden 
er brugt i både medgang og 
modgang om fodboldholde-
ne fra Horsens.

Da fodboldalliancen AC 
Horsens i 1994 blev dannet 
af HfS og FC Horsens valgtes 
en neutral spilledragt, hvide 
trøjer og blå bukser, som 
blev brugt til og med 1999. 
Fra sæsonen 2000 valgte AC 
Horsens en spilledragt helt i 
gult. En beslutning, de mest 
trofaste ”gule” fodboldtil-

skuere kunne bifalde.    

GUNNER LINDBÆK  Knudsen 
fortæller videre, at i forhold 
til basketball-klubben Hor-
sens Idræts Club, har han 
fået oplyst af HIC’s formand, 
Lennart Jensen, at beslut-
ningen om at spille i gult 
blev taget, da han og flere 
andre skilte sig ud fra den 
hidtidige basketballklub 
HBC og stiftede HIC. Det ske-
te i 1978, hvor den nystarte-
de klub var på træningslejr i 
Spanien. 

Deltagerne fandt de span-
ske nationalfarver gul og rød 

flotte, og valgte herefter en 
spilledragten gul med rød 
tekst. Senere er teksten på 
tøjet ændret til sort, men 
har bevaret de røde numre 
på trøjerne.

OG ENDELIG ER DER  føjet 
endnu et hold til Den gule 
Fare-bevægelse i Horsens. 
Det er Horsens Håndbold-
klubs kvinder, der i den net-
op afsluttede sæson begynd-
te at spille i gult. 

Det skete ifølge idrætsar-
kivet ud fra den enkle be-
tragtning, at ”det er kende-
tegnende for eliteholdene 

fra Horsens, at spilledrag-
terne er gule”.

Hvorfor er Horsens altid i gult?

Den gule Fare fik endnu  et hold på listen, da Horsens’ håndboldkvinder i sidste sæson skiftede til gul.

Det var det rene AGF,  da AC 
Horsens blev dannet. Her Allan 
Søgaard, der dog i 2000 kunne 
trække helt i gult, da dragten 
blev ændret.  ARKIVFOTO

HH’s damer spillede tidligere  
 i røde bluser og sorte bukser. 

 ARKIVFOTO

Danckerts Plads på  
Sønderbrogade 31, som det så 
ud dengang i 1906. Og her er 
der da gang i en lille fabrik,  
Træfabrikken Thor.   

 FOTO: HORSENS BYARKIV

VI SKREV FOR TRE UGER SI-
DEN  om Danckerts Plads og 
Træfabrikken Thor  på Søn-
derbrogade 31, og nu har vi 
fra en læser fået et par bo-
nusoplysninger, som vi ger-
ne deler med jer. Knud Lind-
berg fra Vedbæksvænget i 
Horsens skriver:

- Den lille Træfabrikken 
Thor lå ikke direkte ud mod 
Sønderbrogade. Beliggen-
heden var godt nok på ven-
stre side af gaden over for 
den senere trævarefabrik 
Bastian, men noget tilbage-
trukket. 

- I baggrunden (på bille-
det, red.) ser man den ka-
rakteristiske skorsten, som 
tilhørte den senere 
Burcharth reservedels- og 
karosserifabrik. Fabriksbyg-
ningen lå, hvor i dag den øst-
ligste del af Åparken er be-
liggende, og hvor Lichten-
bergsgade blev videreført 
mod Røde Bro. 

- Tidligere kunne man 
komme til bygningen fra 
Blumersgade, hvor den lå 
tæt op ad bilforhandler Carl 
Edelholts udstillings- og 
værkstedsbygning. 

- Bygningen blev således 
nedrevet i forbindelse med 
bygningen af Åparken og 
vejgennemføringen af Lich-
tenbergsgade. Jernbanespo-
ret langs fabriksbygningen 
er ret så interessant, da den 
er en del af det helt gamle 
spor, der førte fra Horsens 
Banegård over stålbroen 
ved Røde Bro og videre med 
retning mod Hatting og Vej-
le.

Så vidt altså en læsers be-
mærkninger, og tak for det.

Lidt mere  
om Thor  
og Danckert 
og Sønderbro


