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3 - og så endte 
Niels Larsen 
selv som 
våbenfabrikant

Af Gunner 
Lindbæk Knudsen
Horsens Idrætsarkiv

HORSENS - I historien om
dansk deltagelse i OL står
skytten Niels Larsen særligt
frem. Han indledte sin skyd-
ning i Horsens Skyttekreds,
kom hjem fra tre OL med i
alt fem medaljer - og blev en
kendt våbenfabrikant i Otte-
rup.

Niels Hansen Ditlev Lar-
sen fødtes i Horsens den 21.
november 1889. Han fik hur-
tigt stor interesse for skyd-
ning, og allerede som 14-årig
blev han medlem af junior-
holdet i Horsens Skytte-
kreds, byens ældste sports-
forening. 

Som repræsentant for
henholdsvis København og
Otterup udviklede Niels Lar-
sen sig til en stor matchskyt-
te, der talrige gange kom på
det udvalgte danske skytte-
hold ved internationale
stævner, ligesom han er den
danske skytte, som har vun-
det flest olympiske medaljer
- i alt fem ved tre olympiske
lege: to af bronze i
Stockholm 1912, sølv og guld
i Antwerpen 1920 og afslut-
tende med bronze i Paris
1924. 

Betydningsfuld gave 
I 1908 blev Niels Larsen ud-
lært som finmekaniker på
Emil Møllers Telefonfabrik
(Bastian) i Horsens. I den an-
ledning gav hans far ham
det gevær, som han ønskede
sig, en „Schultz-riffel“, op-
kaldt efter og produceret af
geværfabrikanten fra Otte-
rup, Hans Schultz, som net-
op det år opnåede en fjerde-
plads ved OL. 

Gaven skulle vise sig at få
stor betydning for Niels Lar-
sens videre liv. Riflens bund-
stykke var ved ekspeditio-
nen blevet forbyttet med et
bundstykke fra en anden rif-
fel, men Niels Larsen tilpas-
sede selv det fejlleverede
bundstykke, så riflen kunne
bruges. 

Svigerfar
En efterfølgende korrespon-
dance med Otterup Gevær-
fabrik endte med, at Niels
Larsen i 1910 fik ansættelse
hos Hans Schultz i Otterup,
hvor han blev bøssemager
og skød med geværer, han
selv havde forarbejdet styk-
ke for stykke.

Niels Larsen indkaldtes i

1912 til militærtjeneste ved
Hærens Tekniske Korps,
samme år han for første
gang deltog i De olympiske
Lege i Stockholm. I øvrigt
sammen med sin chef Hans
Schultz, som senere blev
hans svigerfar, da han i 1916
giftede sig med Schultz’ dat-
ter.

I 1917 blev Niels Larsen til-
lige kompagnon i firmaet Ot-
terup Geværfabrik, som
herefter ændrede navn til
Schultz & Larsen Geværfa-
brik. 

Fem medaljer
Niels Larsen fik stor sports-
lig succes ved sin deltagelse

i tre olympiske lege: 1912,
1920 og 1924.

Ved OL i Stockholm 1912
vandt Niels Larsen to bron-
zemedaljer i henholdsvis
300 m frit gevær for hold og
individuelt (helmatch). 

På grund af Den første
Verdenskrig blev der ikke
holdt OL i 1916. Men da kon-
kurrencen blev genoptaget i
Antwerpen i 1920, var der
mere ædelt metal at hente
for Niels Larsen. Han vandt
en sølvmedalje individuelt i
sin favoritdisciplin 300 m
gevær (helmatch) og en
guldmedalje i holdmatchen
med militærgevær.

Niels Larsens sidste olym-

piske medalje blev vundet
på skydebanerne i Reims,
hvor konkurrencerne i for-
bindelse med OL i Paris 1924
afvikledes. Her blev det til
en bronzemedalje i 600 m
fri riffel. Dette OL blev Niels
Larsens sidste. 

Fire år senere i Amster-
dam var muligheden ikke til
stede, da skytterne ikke læn-
gere blev betragtet som
amatører. Man mente også,
at mange skytter var for tæt
knyttet til våbenfabrikkerne
- og det må jo i høj grad siges
at passe i Niels Larsens til-
fælde.

Med ved VM
Ud over De olympiske Lege
kom Niels Larsen talrige
gange på udvalgte danske
skyttehold.

Som 22-årig deltog han i
det internationale skytte-
stævne i Rom i 1911, ligesom
han deltog i verdensmester-
skaberne i Stockholm 1929,
Belgien 1930, Polen 1931, Ita-
lien 1935, Finland 1937 og
Schweiz 1939. 

Niels Larsen vandt dog al-
drig nogen VM-medalje. Til
gengæld vandt han tre dan-
ske mesterskaber i 1919, 1931
og 1942, ligesom han otte
gange vandt den prestige-
fyldte mesterskabsvandre-
kæde, Margrethekæden, i
årene 1913, 1917, 1918, 1921,
1922, 1923, 1925 og 1927. 

Kæden, der stadig skydes
om, blev indstiftet af kam-
merherreinde Sophie Marg-
rethe von Oxholm (1848-
1935) til godset Rosenfeldt
ved Vordingborg. 

Som far så søn
Foruden at være på Dan-
marks OL-hold sammen
med sin svigerfar oplevede
Niels Larsen at se sin søn
blive en af efterkrigstidens
bedste danske skytter.

Uffe Schultz Larsen deltog

i fire olympiske lege 1948-
1960, dog uden at vinde en
medalje. Til gengæld vandt
han en sølvmedalje ved VM
og ikke mindre end 24 indi-
viduelle danske mesterska-
ber.

Hemmeligheden ved dy-
nastiet Schultz Larsens
mange mesterskaber og me-
daljer var fremstillingen af
præcisionsvåben på Schultz
& Larsen Geværfabrik i Otte-
rup. 

Fabrikken eksisterede

Horsens-lærling blev Danmarks
mest vindende OL-skytte

0 Niels Larsen i 1945 med en M48-riffel, produceret på Schultz & Larsens Geværfabrik i Otterup. FOTO: EDUARD CHRISTOFFERSEN 1945,  WWW.NORDFYNSK.DK

0 Schultz Larsen-dynastiets OL-medaljer. Øverst ses Niels 
Larsens to bronzemedaljer fra 1912 og i midten hans sølv- og
guldmedalje fra 1920. Nederst flankeres hans bronzemedalje 
fra Paris 1924 af Hans Schultz’ to erindringsmedaljer i sølv fra 
OL i 1912. FOTO: MARGIT EGDAL

0 Niels Larsen med sin „anti-solhat“ under de olympiske 
skydninger i 1924, da skytten vandt sin sidste olympiske 
medalje.  FOTO: DANSK SKYTTE-TIDENDE FRA BOGEN OM SCHULTZ & LARSEN
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AC Horsens vs. FC Midtjylland
Fredag den 27. juli kl. 18:30 på CASA Arena Horsens

Besøg os på achorsens.dk og se hvordan du køber billet 
Vælg print-selv-billet - det er nemt og du slipper for kø

 Billetsalg på kampdagen på stadion fra kl. 15:30
Portene åbner kl. 17:30

Scan koden og 
bliv opdateret på 
achorsens.dk
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Schultz Larsen
og OL

Schultz Larsen-dynastiet 
deltog ved otte olympiske
lege:

3 Hans Schultz (1864-1937)
- OL-deltager 1908 og 1912.

3 Niels Larsen - OL-deltager
1912, 1920 og 1924.

3 Uffe Schultz Larsen -
(1921-2005) OL-deltager
1948, 1952, 1956 og 1960.

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.

indtil 1994, da maskiner-
ne blev købt af våbenfabri-
kant Jørgen Nielsen fra Lun-
dumskov ved Horsens og
flyttet til Rask Mølle.   

3 Kilder: bogen „Schultz 
& Larsen - Otterup 
Geværfabrik, Dansk 
Ammunitionsfabrik A/S -
De danske rifler i verdens-
klasse. Bogen er skrevet 
af et hold fagpersoner,
red. Margit Egdal, og 
OL-kapitlet er forfattet 
af Johnny Wøllekær. 
Endvidere oplysninger 
fra www.nordfynsk.dk.

HORSENS - På lørdag er der
dømt blues i Apotekergår-
den. 

Blueskartellet står som
vært, og Foreningen har hy-
ret lokale The Blues Express
til at sørge for musikken fra
kl. 12 og tre timer frem.

Bandets medlemmer
mødte hinanden ved de po-
pulære jam-arrangementer,
som en række søndage har
fyldt KulisseLageret i Hor-
sens.

Der er fri adgang til Apote-
kergården.

Blues bag apoteket

HORSENS - I den kommende
weekend holder Megasco-
pe-biografen snigpremiere
på den nye„Madagascar 3“. 

Det sker med forestillin-
ger lørdag og søndag kl. 12.

Snig-kig på
Madagascar HORSENS - Egentlig burde

dette skrives på engelsk, for
udlændinge er målgruppen,
når Horsens Museum på
mandag igen inviterer på
rundvisning.

Byarkivar Bodil Møller
Knudsen vil på engelsk gui-

de på en rejse gennem Hor-
sens’ historie fra de første
vikinger til 1800-tallet.

Turen, som varer en times
tid, starter kl. 10 ved hoved-
indgangen til Klosterkirken i
Borgergade, og man kan ba-
re møde op.

Byen rundt på engelsk


