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en guldalder
Gunner lindbæk knudsen 
Horsens Idrætsarkiv

Horsens: Vi skruer lige ti-
den 100 år tilbage. Søndag 
19. august 1917 fik idrætten 
i Horsens sin første dan-
marksmester.

Idrætsanlægget ved Dal-
gas Avenue i Aarhus dan-
nede rammen om mester-
skabskampen i fri idræt (at-
letik). Her vandt den 22-årige 
HfS’er August Olsen konkur-
rencen i hammerkast.

Det var ikke ligefrem ven-
tet, at horsensianeren ville 
blive mester. Året forinden 
havde han godt nok vundet 
sin første DM-medalje, en 
bronzemedalje ved mester-
skaberne i København. Men 
med beskedne 37,34 meter 
havde han været langt fra 
vinderen, som fik hamme-
ren ud på 42,99 meter.

Men i Aarhus lykkedes det 
August Olsen at forbedre sit 
bronzekast med 3,05 meter, 
da han kastede 40,39 me-
ter, nok til sejren.

Magtfaktor i jysk atletik
Med mesterskabet viste 
August Olsens vejen for de 
mange unge, som benytte-
de Den Kommunale Sports-
plads i Østergade, der var 
Horsens atletik- og fodbold-
stadion fra 1910 til 1929.

August Olsens mesterskab 
blev også indledningen til 

HfS’ guldalder, hvor klub-
bens atletikafdeling over de 
næste 40 år vandt 50 danske 
mesterskaber og utallige jy-
ske mesterskaber.

Med August Olsen som 
ankermand på kastesiden 
var HfS i 1920'erne en magt-
faktor i jysk atletik, og klub-
ben vandt den jyske hold-
kamp og den eftertragtede 
Bülow-pokal i 1920, 1922, 
1927 og 1928.

Med til at besejre  
København
August Olsen begyndte 
at dyrke atletik i Horsens 
Idrætsklub (HIK) sammen 
med sin bror Rudolf, som var 
en dygtig sportsmand inden 
for flere idrætsgrene.

Rudolf Olsen var i mange 
år en markant leder i HIK 
og - efter sammenslutnin-
gen af HIK og Horsens Bold-
klub i 1915 - i HfS frem til 
1950'erne.

For August Olsen var det 
indledende trin på karriere-
stigen, da han i 1913 blev ud-
taget til det første udvalgte 
jyske atletikhold, som i en 
landsholdskamp mødte Kø-
benhavn, Sjælland og Fyn. 
Han var også med, da Jylland 
i 1924 for første gang besej-
rede København i en lands-
holdskamp.

Første horsensianer  
på et landshold
Ud over byens første DM-vin-
der blev August Olsen den 
første horsensianer, som re-
præsenterede Danmark på et 
landshold.

I 1919 fik han debut på atle-
tiklandsholdet i discipliner-
ne spydkast og diskoskast på 
Stockholm Olympiske Sta-
dion, hvor Danmark mødte 
Norge og Sverige. Han opnå-
ede fem landskampe.

Endvidere var han tæt på 
at blive byens første olym-
piske deltager, da han op til 
OL 1920 i Antwerpen deltog i 
seks ugers weekend-træning 
i Aarhus, dog uden at blive 
endeligt udtaget.

Med begge hænder
August Olsen var i sin tid en 
af Skandinaviens bedste all-
round-kastere med følgen-

de personlige rekorder: kug-
lestød 12,92 meter, diskos-
kast 41,46 meter, hammer-
kast 46,31 meter og spydkast 
58,13 meter.

I sin karriere vandt August 
Olsen syv danske mesterska-
ber og i alt 18 medaljer ved 
DM samt 18 jyske mesterska-
ber.

Sit andet mesterskab i 
hammerkast opnåede han i 
1927.

Ud over de to mesterska-
ber i hammerkast erobrede 
August Olsen i årene 1919-
1923 fire danske mesterska-
ber i træk i disciplinen spyd-
kast "sammenlagt". Sit syven-
de og sidste DM vandt han i 
1928 i diskoskast "sammen-
lagt".

Diskoskast og spydkast 
"sammenlagt" var en kon-
kurrenceform, der anvendtes 
ved DM 1910-1937; det bed-
ste kast med hver hånd blev 
lagt sammen til det endelige 
resultat.

Derimod blev spydkast 
"bedste hånd", som anven-
des i dag, ikke praktiseret ved 
DM 1910-1925.

Bueskydning og kolonihave
August Olsen opnåede at 
sætte tre danske rekorder 
i spydkast: i Stockholm 31. 
august 1919 (to rekorder 
ved samme stævne - "bedste 
hånd" 54,67 meter og "sam-
menlagt" 93,54 meter) og i 
Kolding 6. august 1922 ("bed-
ste hånd" 58,13 meter).

Han var indehaver af re-
korden "bedste hånd" fra 
1919 og syv år frem og rekor-
den "sammenlagt" i fem år 
fra 1919 til 1924. 

August Olsen, født 1894,  
var uddannet cigarmager. Ef-
ter atletik-karrieren dyrkede 
han en tid bueskydning. Som 
pensionist brugte han meget 
tid på at passe sin koloniha-
ve. Han var gift med Misse 
Olsen, og parret fik ingen 
børn.

August Olsen døde i 1972 
uden nogen større opmærk-
somhed. En lille enspaltet 
dødsannonce i Horsens Fol-
keblad bekendtgjorde, at 
han var død 24. august - sam-
me dato, som han 78 år tidli-
gere kom til verden.

August blev 
Horsens' 
første 
danmarks-
mester
For 100 år siden: August Olsen forbedrede på 
én sæson sit hammerkast med 3,05 meter. 
40,39 meter sikrede ham en vinderplads.

august olsen med sin dM-medalje, som ses på bordet.  
Foto: Horsens Idrætsarkivs samling, fotograf ukendt

august olsens dM-medalje fra 
1917, som kan ses i Horsens 
Idrætsarkivs udstilling. På 
bagsiden står inskriptionen 
”Per ardua ad astra” (Gennem 
trængsler til stjernerne), d I F 
(trekløver) og dansk Idræts-
Forbunds mesterskab 1917 
hammerkast. Foto: Horsens 
Idrætsarkiv
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august olsen udfører et af sine hammerkast i landsholdkampen 
i 1924 i Århus, da Jylland for første gang vandt over københavn. 
læg mærke til, at der dengang ikke var beskyttelseshegn 
mellem kasteren og de omkringstående tilskuere, officials  
og konkurrenter.  Foto: Horsens Idrætsarkivs samling, fotograf 
ukendt

august olsen kunne andet end kaste med redskaber på 
atletikbanerne. Han spillede også mandolin. Han ses her som 
nr. to fra venstre med Hfs sportsorkester i bygholm Park i 
1921. Yderst til højre står hans bror rudolf olsen, og som nr. 
fire fra venstre genkendes otto Hansen, der også var en alsidig 
idrætsmand (og fodboldspilleren bent schmidt Hansens farfar).  
Foto: Horsens Idrætsarkivs samling, fotograf ukendt

Fra 1917 til 1957 vandt ni atleter fra Hfs i alt 50 danske atletik-
mesterskaber. Her er de otte samlet i albert rasmussens hjem 
i 1955 med 61-årige august olsen på højre fløj. de øvrige er 
(fra venstre) lis Josefsen (tre gange dM), albert rasmussen 
(tre), Vagn rasmussen (fire), asger Horne Jensen (et), niels 
Møller (17), emil Højer (fire) og Pahlm Jensen (10). den niende 
mester, Hanne nielsen, vandt sit ene dM i 1957. Foto: Horsens 
Idrætsarkivs samling, fotograf ukendt

Butiksplaner
Henrik C. sandvad 
hensa@hsfo.dk

nim: Mens Nim venter på en-
delig afklaring omkring fi-
nansieringen af en ny køb-
mandsbutik, nyder Nim ros 
og anerkendelse fra flere for-
skellige sider for tiltaget.

Det har blandt andet bety-
det, at forskellige sponsorer 
har valgt at støtte byfesten i 
Nim, som løber af stablen i 
dagene 17.-19. august, med et 
ekstra stort beløb i år. Såle-
des har byfesten modtaget 
fire gange så mange spon-
sorkroner, end den plejer at 
modtage.

- Vi mærker, at mange 
mennesker er optaget af 
og interesseret i vores nye 
dagligvarebutik. Det er hel-
digvis noget, vi kan som et 
lille samfund, nemlig stå 
sammen om et sådant pro-
jekt, siger Jens Pedersen, for-
mand for Nim Fællesråd.

Butiksdrøm trækker ud
Lokalt blev der over årsskif-
tet 2016/2017 givet tilsagn 
om 2,7 millioner kroner i an-
partskapital til et ejendoms-
selskab, der vil opføre og ud-
leje en butik til en selvstæn-
dig Dagrofa-købmand.

Opførelsen er imidlertid 
blevet lettere forsinket på 
grund af uforudsete krav til 
bankfinansieringen. 

Her er problemet at opnå 
en 60 procents realkreditfi-
nansiering, med en anparts-
butik, som skal gå i nul. Det 
arbejder man stadig på i fæl-
lesrådet.

- Vi har i Nim Fællesråd for 

vane at involvere os i ét stort 
projekt af gangen, men i lø-
bet af det seneste års tid har 
vi nu alligevel fået gennem-
ført en del mindre projekter 
og lavet lokale stier og lig-
nende tiltag. Det er vi glade 
for, men vælger nu alligevel 
at holde fast i vores ene, stør-
re projekt ad gangen. Det er 
klart, at købmandsbutikken 
er det helt store projekt lige 
nu. Det vil vi have afsluttet 
med succes, inden vi går vi-
dere til næste projekt, siger 
Jens Pedersen. 

ny asfalt
Det næste projekt i Nim 
kunne meget vel tænkes at 
blive en renovering af Ho-
vedgaden, hvor asfalten er 
ved at være godt brugt.

- For at nu at være pragma-
tisk sikrer den noget hulle-
de asfalt gennem Nim, at 
hastighederne ikke bliver 
alt for høje. Det kunne el-
lers nemt blive resultatet 
med kombinationen af en 
bred, tidligere landevej gen-
nem byen, og fin, ny asfalt. 
Nim Fællesråd har drøftet 
en plan med Horsens Kom-
mune om at kombinere ny 
asfalt med den separatklo-
akering, der under alle om-
stændigheder skal udføres 
under Hovedgaden i Nim, 
og ellers få lavet det helt rig-
tige forløb for Hovedgaden 
i samme omgang, siger Jens 
Pedersen. 

Tanken er at kombinere 
separatkloakering, ny asfalt, 
trafiksikring og andre prak-

tiske forhold i én og samme 
omgang.

ny flagallé
I Nim har man også et øn-
ske om en ny flagallé igen-
nem byen.

- Nim har ingen flagallé 
endnu, men til gengæld en 
masse matrikler med flag-
stang. Som opbakning til 
Nim Byfest 2017 har vi ud-
råbt 19. august 2017 som of-
ficiel flagdag i Nim, hvor vi 
håber, alle vil hejse Danne-
brog og gøre dagen ekstra 
festlig. Med den markante 
opbakning fra det lokale er-
hvervsliv til Nim Byfest har 
vi nærmest pligt til at vise 
alle, vi holder fest, siger Jens 
Pedersen.

God omtale giver flere 
penge til nim Byfest
Positiv omtale i forbindelse med at etablere en dagligvarebutik i nim 
har betydet flere sponsorkroner til nim Byfest. Det lokale erhvervsliv ser 
positivt på, at nimborgerne forsøger at skabe noget på egen hånd.

Jens Pedersen og nim Fællesråd har siden sankthans-aften sidste år arbejdet på at etablere en 
butik på anparter i nim. arkivfoto

søndag 20. august kan man bl.a. se veteranbiler på gårdmuseet 
stjernholm i nim. Pressefoto

livet i Gamle daGe

nim: Der bliver gammelt liv 
på Stjernholm, når muse-
et søndag 20. august holder 
”Stjernholm levendegjort”.

Her kan gæsterne opleve 
livet på en gård som i gamle 
dage. Man kan bl.a. få et ind-
tryk af arbejdsbetingelser-
ne for tidligere generationer.

Til arrangementet har 
museet fået petroleumsmo-
torer til at trække en pinde-
hugger.

Øvrige aktiviteter kan 
nævnes veteranbiler, som-
merens landlige sysler og be-

søg af honningmanden. 
Smeden arbejder, en strik-
keekspert giver gode råd, 
tømreren arbejder, og der 
er besøg af Horsens Hus-
flidsforening og snapseda-
men Lis.

Alle de frivillige på mu-
seet har haft travlt, så alle 
aktiviteter kan være klar til 
på søndag, fortæller museet 
i en pressemeddelelse.

Man kan smage på ry-
geost i haven, og der bli-
ver bagt stjernholmvafler, 
som man kan købe. Der vil 
være åbent på gårdmuseet 
Stjernholm i Nim fra kl. 11 
til 16 søndag 20.august.

Gammelt liv på Stjernholm


