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Lis Josefsen
(født i Horsens den 27/3 1936)
En e-mailkorrespondance i 2010-2011 mellem den svenske idrætshistoriker Jöran
Hedberg fra Malmø og Gunner Lindbæk Knudsen, Horsens Idrætsarkiv, førte til, at
man fandt frem til den tredobbelte danske mester i atletik Lis Josefsen, Horsens
forenede Sportsklubber, som i 1957 var udvandret til USA.
I USA var Lis Josefsen (forholdsvis
ubemærket i Danmark) blevet tredobbelt
US-Champion 1959-1961, inden en
alvorlig trafikulykke i 1962 satte en
stopper for hendes karriere.
Lis Josefsens resultater i USA blev i sin
tid kun delvis bekendtgjort i dansk
presse, hvorfor oplysningerne om
resultaterne i 2010 kom til at fremstå,
som en overraskende 50 år gammel
’nyhed’.
Hun havde i mellemtiden giftet sig til
navnet Bear.
Fundet af Lis Josefsen Bear i USA
resulterede i, at hun blev inviteret til
Danmark for at deltage i Sport Awards
Horsens i Forum Horsens i januar 2011.

Besøget i Horsens blev meget vellykket,
og det ikke mindre fordi det var første
gang, at Lis Josefsen Bear besøgte
Danmark, siden hun sammen med sin
familie forlod Horsens i 1957. Rejsen til
Danmark blev betalt af arrangørerne af
Sport Awards Horsens, Michael Fast og
Jørn Simmenæs.
Lis Josefsen Bear var meget
taknemmelig for besøget, og udtalte til
Horsens Folkeblad:
Jeg havde aldrig troet, jeg skulle se
Danmark igen!
I forbindelse med sit besøg skænkede
Lis Josefsen Bear resterne af sin
scrapbog og sine præmier fra den
danske og amerikanske karriere til
Horsens Idrætsarkiv.

Lis Josefsen Bear besøgte Horsens Idrætsarkiv
søndag den 30. januar 2011
dagen efter sin Sport Award-deltagelse i Forum Horsens
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Horsens-idrættens første kvindelige DMvinder blev også amerikansk mester

Lis Josefsen blev Horsens første
kvindelige Danmarksmester, da hun
den 16. august 1953 vandt
mesterskabet i højdespring på Østerbro
Stadion. Hun repræsenterende Horsens
forenede Sportsklubber, som kort
forinden havde taget kvindeatletik på
programmet.
I 1956 vandt Lis Josefsen yderligere to
danske mesterskaber - i højdespring og 80
m hækkeløb. Samme år satte hun dansk
rekord i femkamp og tangerede den
danske rekord i højdespring på 1,62 m.

I årene 1953-1956 vandt Lis Josefsen 10
jyske mesterskaber. I 1955 blev hun den
første horsensianske kvinde på atletiklandsholdet.
I 1957 udvandrede Lis Josefsen til USA.
Hun opnåede bl.a. tre gange at blive USchampion i højdespring og vind bronze i
femkamp ved de amerikanske mesterskaber 1959-1961, inden en trafikulykke
den 5. april 1962 satte en stopper for
karrieren.

Øverst: Lis Josefsen tegnet i 1956 af sportsjournalist Arne Tillisch, Horsens Folkeblad.
Nederst: Lis Josefsen (den midterste kvinde) i fin stil over hækken på vej mod et af sine jyske
mesterskaber i 80 meter hækkeløb i Horsens Idrætspark den 25. juli 1954.
BILLEDER FRA HORSENS IDRÆTSARKIVS SAMLING
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Historien om Horsenspigen der blev tredobbelt
US Champion var en velbevaret hemmelighed
- først afsløret i hendes fødeby et halvt århundrede efter
Beretningen om Lis Schmidt Josefsen er
et stykke meget speciel horsensiansk og
dansk idrætshistorie – indeholdende en
”nyhed”, som næsten nåede at blive 50
år gammel.
På fem år (1952–1956) slog Lis Josefsen sit
navn fast som den hidtil største kvindelige
atlet i Horsens. Det gjorde hun blandt andet
ved at sætte dansk rekord i femkamp og
tangere den danske rekord højdespring
samt ved at vinde tre danske mesterskaber i
atletik. De to i højdespring og det tredje i 80
meter hækkeløb.
Knap 21 år gammel udvandrede Lis
Josefsen i 1957 med sin familie til USA,
hvor hun havde planer om at fortsætte
karrieren.
Især efter at Sport Awards Horsens i 2007
startede sit Horsens Hall of Fame og sine
shows for horsensiansk idræt i Forum
Horsens, stillede mange spørgsmålet:
- Hvordan var det gået Lis Josefsen - lever
hun endnu?
Da den svenske idrætshistoriker Jöran
Hedberg i 2010 søgte oplysninger om
hende i idrætsmiljøet i Horsens blev en
undersøgelse sat i gang. Først her fik man
viden om omfanget af hendes fortsatte
idrætskarriere og dens dramatiske
afslutning i USA et halvt århundrede
tidligere.

Jöran Hedberg havde i mange år arbejdet
på en bog ”Kvinnlig mångkamp i Norden
1928-2009”, hvori han ønskede at skrive en
biografi om Lis Josefsen.
Ret sensationelt viste undersøgelsen, at Lis
Josefsen var blevet 3-dobbelt US Champion
i højdespring i 1959, 1960 og 1961, ligesom
en amerikansk kilde oplyste, at hun var
meget tæt på at kvalificere sig til at
repræsentere USA ved OL i Rom i 1960 og
at kun en skade ved udtagelsesstævnet
satte en stopper for denne mulighed.
Det sidste viste sig ikke at være korrekt.
Læsning i horsensianske aviser fra dengang
fortæller en anden historie, nemlig at Lis
Josefsen havde niveauet til at repræsentere
USA, men at behandlingen af hendes
ansøgning om amerikansk statsborgerskab
først kunne afsluttes i 1961 selvom USA’s
atletikforbund pressede på.
Historien om de tre mesterskaber var en 50
år gammel ”nyhed”, som ”ingen” havde hørt
om før. Dog fandtes, ved gennemgang af
lokale aviser fra dengang, omtaler af det
første mesterskab i 1959 (dog ikke som et
mesterskab, men som et stævne) og en
omtale af mesterskabet i 1960, men
tilsyneladende ingen omtaler af mesterskabet i 1961.
Oplysningerne om Lis Josefsens
præstationer i USA styrkede hendes
i forvejen fornemme position som
blandt de største idrætskvinder
Horsens har fostret.

Det tidligste billede med Lis Josefsen,
som findes i Horsens Idrætsarkiv, er fra et
orienteringsløb i 1951, som HfS atletikafdeling arrangerede ved Klokkedal.
På billedet ses en flok HfS’ere med Lis
Josefsen, Vera Just, Vagn Rasmussen og
en ukendt løber i forgrunden.
BILLEDE FRA HORSENS IDRÆTSARKIVS SAMLING
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Tredobbelt DM-vinder og danske rekorder
- vandt sin første DM-medalje som 16-årig
Første gang Lis Josefsen gjorde sig
bemærket ved et dansk seniormesterskab var 17. august 1952 på
Åbyhøj Stadion, hvor hun som kun 16årig vandt sin første medalje ved at
springe 1,48 i højdespring, hvilket var
jysk rekord. Springet rakte til en
bronzemedalje.
Inden Lis Josefsen udvandrede til USA blev
det til i alt fem medaljer ved DM, de tre af
guld, en af sølv og en af bronze. Det første
Danmarksmesterskab blev vundet 16.
august i 1953. På Østerbro Stadion, vandt
hun højdesprings-konkurrencen med et
spring på 1,52.
Dobbelt dansk mester
og mesterskabsrekord
I weekenden 11.-12. august 1956 blev Lis
Josefsen at blive dobbelt dansk mester. På
Århus Stadion vandt hun 80 m hækkeløb i
tiden 12,3 og højdespring med et spring på
1,56, hvilket var ny mesterskabsrekord.
Det var en skuffelse for Lis Josefsen, at
resultaterne ikke var gode nok til at
kvalificere hende til De olympiske Lege i
Melbourne 1956.
Ud over sine danske mesterskaber vandt
Lis Josefsen ti jyske mesterskaber, heraf tre
i mange-kamp – to i femkamp og et i
ottekamp. Resultaterne og hendes
deltagelse i mange-kamp understregede
den bredde og seriøsitet, som Lis Josefsens
arbejdede med i sin idræt.

På atletiklandsholdet
To gange opnåede Lis Josefsen at
repræsentere Danmark på atletiklandsholdet. Hun debuterede 9.-10. juli
1955 i Rostock mod Østtyskland i
disciplinen højdespring. Østtyskland vandt
matchen med 75 point mod Danmarks 31
point.
Anden gang var året efter i en nordisk
holdkamp, der fandt sted 8. september 1956
i Borås, mod Sverige og Finland. Lis
Josefsen stillede op i disciplinerne
højdespring og 80 m hækkeløb. Sverige
vandt med 89 point, foran Finland med 69
point og Danmark med 51 point.
Dansk rekordtangering i højdespring
og dansk rekord i femkamp
Et af de flotteste resultater i sin danske
karriere opnåede Lis Josefsen den 17.
september 1956 i Rumæniens hovedstad
Bukarest. Her hun tangerede Anne Iversens
otte år gamle danske rekord på højden
1,62. Resultatet er registreret som nummer
29 på verdensstatistikken for 1956.
Rekorden bestod til efter Lis Josefsen
havde forladt Danmark. I juli 1957
forbedrede Mette Schwartzlose rekorden
med én centimeter til 1,63.
Lis Josefsen opnåede endnu et flot resultat
den 5. august 1956, da hun ved de jyske
mesterskaber i Horsens Idrætspark satte
dansk rekord i femkamp med 2907 point.

Lis Josefsen på verdensranglisten. Springet på 1,61 m (jysk rekord) fandt sted i Aalborg på
Vejgaard Stadion den 19. august 1956.

Otte personer med 47 danske mesterskaber

Festklædte og stolte mennesker samlet i Albert Rasmussens hjem i forbindelse med HfS’ 40
års jubilæum i 1955. På det tidspunkt repræsenterede de otte personer tilsammen 47 danske
mesterskaber i atletik. Året efter i 1956 steg tallet til 49, da Lis Josefsen vandt sine to sidste
mesterskaber.
I 1957 vandt Hanne Nielsen det allersidste mesterskab til HfS atletikafdeling, og afsluttede
en epoke i Horsens-idrætten, som bød på 50 danske mesterskaber på 40 år.
Med antallet af deres mesterskaber i parentes ses på billederne fra venstre: Lis Josefsen (3),
Albert Rasmussen (3), Vagn Rasmussen (4), Asger Horne Jensen (1), Niels Møller (17), Emil
Højer (4), Pahlm Jensen (10) og August Olsen (7).

BILLEDER FRA HORSENS IDRÆTSARKIVS SAMLING
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Horsens sagde farvel og tak i Tennishallen
- Lis Josefsens havde i 1956 været tæt på Ol-deltagelse
Lis Josefsens sidste optræden som idrætskvinde i Danmark fandt ikke sted
på atletikbanen, hvor hun havde haft sine største triumfer.
Derimod blev hun behørigt hyldet i Tennishallen, forud for hendes sidste håndboldkamp for
HfS, søndag den 10. februar 1957, inden hun, sammen med sine forældre og lillebror, den
17. februar rejste til USA, hvor en ældre bror havde bosat sig nogle år forinden.
I Tennishallen blev der holdt taler af HfS holdets anfører Birgit Rasmussen, formanden for
HfS W. G. Hansen og atletikafdelingens formand Albert Rasmussen, der fremhævede Lis
som et af klubbens største navne og den i HfS, der har været nærmest ved at komme med
til olympiaden.
Albert Rasmussen afsluttede sin hyldest til Lis Josefsen med ordene:
– Vi husker således alle,
hvor nær Lis var ved at
komme på drømmeturen til
Melbourne-olympiaden. Nu
skal hun på en lige så lang
rejse, men med et meget
andet formål. Vi håber, at
hun også i det fremmede
må forblive trofast mod sin
idræt og om muligt opnå
endnu finere resultater end
dem hun allerede har
præsteret.
Albert Rasmussen overrakte derefter Lis Josefsen
diplomer for hendes
deltagelse i bl.a. den
nordiske atletikholdkamp
for kvinder, og endelig var
der en flot buket blomster
fra atletikafdelingens
udvalgsmedlem Vera Just.
Ovenstående stod skrevet i
Horsens Social-Demokrat
den 11. februar 1957 og
artiklen sluttede således:
Vi slutter op i kredsen af de
mange, der ønsker Lis og
hendes forældre lykke til i
USA, og glæder os til at
læse telegrammerne fra
Amerika, der skal fortælle
om den nordiske piges nye
strålende resultater.
Lis Josefsen. Collage lavet af Albert Rasmussen til HfS’
medlemsblad i 1956.
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Telegrammer nåede fødebyen
i begrænset omfang
Efterlyst af ihærdig svensk idrætshistoriker 50 år senere
Men telegrammerne om Lis Josefsens
bedrifter på de amerikanske atletikbaner
nåede tilsyneladende kun Horsens i
begrænset omfang. Først et halvt
århundrede efter at Horsens-pigen havde
vundet tre nationale mesterskaber i USA
nåede ”nyheden” for alvor hendes
fødeby.

Danmark. Siden fandtes dog oplysninger,
hvor Lis Josefsen blev stavet med sen.
Efterhånden overbeviste oplysningerne om,
at det måtte være Lis Josefsen, hvilket fik
Jöran Hedberg til at e-maile:

Fødselshjælperen hertil var den svenske
idrætshistoriker Jöran Hedberg fra Malmø.
Han søgte ihærdigt oplysninger til en bog med
titlen ”Kvinnlig mångkamp i Norden 19282009”, som han havde arbejdet på i flere år.

Spørgsmålet blev stillet til mange i
Horsens, men ingen nulevende kunne
fortælle, at de var vidende om Lis
Josefsens flotte resultater i USA.

Skønt han fik tilbagemeldinger fra Horsens
med flere fejloplysninger, gav han ikke op.
En af flere henvendelse via e-mails til det
horsensianske idrætsmiljø bar frugt, da Leif
Koldkær fra den lokale atletikklub Atleticá
viderebragte e-mailen til Horsens
Idrætsarkiv.
Herfra blev større søgning blev sat i gang i
Horsens og på internettet i håb om at finde
frem til Lis Josefsen, og dermed få opklaret,
hvordan det var gået i hendes fortsatte
idrætskarriere i USA.
Der fulgte også en heftig korrespondance
pr. mail mellem Jöran Hedberg i Malmø og
Gunner Lindbæk Knudsen i Horsens
Idrætsarkiv.
Interessante fund på internettet
På nettet fandtes hurtigt overraskende
oplysninger om, at en Lis Josefson var
blevet tredobbelt US Champion i
højdespring i 1959, 1960 og 1961.
Jöran Hedberg havde en vis skepsis for
denne oplysning pga. son endelsen i
efternavnet, selvom resultaterne matchede
fint med Lis Josefsens niveau fra tiden i

Är det någon i dansk athletik som vet att en
dansk pige var tre gånger amerikansk
mäster i höjd, eller har man glemt det?

Det endelige bevis på, at det var Horsenspigen Lis Josefsen, som var blevet mester i
staterne skulle alligevel, i første omgang,
findes i de lokale horsensianske aviser fra
dengang.
Efter at oplysningerne om Lis Josefsens
fornemme resultater i USA var fundet på
nettet blev der i Horsens Social-Demokrat
og Horsens Folkeblad fundet notitser om
mesterskabet i 1959 omtalt som stævne –
ikke som mesterskab.
Året efter omtalte Horsens Folkeblad i en
tospaltet artikel mesterskabet i 1960.
Artiklen, skrevet af Paul Nielsen, var bragt
på lokalsiderne og ikke på sportssiderne.
Paul Nielsen deltog i sin tid på ture med HfS
atletikafdeling, blandt andet til Göteborg og
Moss i 1952, hvor Lis Josefsen også var
med. Måske har han haft kontakt med
hende i forbindelse med artiklen? Det er
ikke lykkedes at finde nogen omtale af 1961
mesterskabet.
Historien om Lis Josefsens tre mesterskaber i USA havde aldrig fået en samlet
omtale i danske medier, så her var tale
om en 50 år gammel ”nyhed”.
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Lis Josefsen fundet i South Carolina
Oplysningerne om Lis Josefsens flotte
resultater i USA gav fornyet energi i
bestræbelserne for at finde hende via
internettet. Her kunne familien Josefsen
findes på passagerlisterne til New York,
men her hørte sporet op.
Der blev stort set søgt på alt, men gennembruddet kom først, da der fandtes
oplysninger om, at Lis Josefsens forældre,
Erna og Ejnar Josefsen, var afgået ved
døden i henholdsvis Californien og North
Carolina.
Søgningerne blev herefter begrænset til de
to stater og her gav en søgning i California
Marriage Index efter Lis S Josefsen resultat.
Gift i Californien
Lis Josefsen havde giftet sig i Californien
med Gerald Leroy Bear i 1967.
Søgninger på navnet Lis Bear gav straks en
adresse i Murphy, North Carolina. Et brev
blev afsendt til adressen, tålmodigt venten,
men intet svar.
I mellemtiden fandtes en søn i Alabama,
inden en anden adresse for Lis J Bear blev
fundet, også i Murphy.
Huset på denne adresse var solgt i oktober
2009. Det var gamle adresser, der var fundet.

Det tidligere sendte brev til Lis J Bear havde
således ikke haft gode udsigter for at nå
frem til hende.
To måneders søgen havde givet fine
oplysninger, men det at finde personen Lis
Josefsen Bear var endt i et foreløbigt
vildspor.
En tilfældig ny mulighed opstod
Så skete der noget helt usædvanligt.
Under et af sportsredaktør Tommy
Poulsens talrige besøg hos tidligere danske
sportsstjerner, denne gang hos håndboldspilleren Mogens Cramer, kom dennes
hustru hjem.
Da hun fandt ud af at Tommy Poulsen kom
fra Horsens udløste det spørgsmålet:
Kender du så Lis Josefsen?
Kvinden viste sig at være Birgitte Flaga,
som havde været atlet i Atletikklubben
Hjorten og på landsholdet. Hun kunne
herefter vise et holdbillede fra en landskamp
i Borås i Sverige fra 1956, med hende selv
og de to Horsens-piger Lis Josefsen og
Hanne Nielsen.
Tilmed kunne ægteparret Cramer oplyse, at
de jævnligt spillede kort med Lis Josefsens
fætter Jens Josefsen i Espergærde - en ny
mulighed for kontakt var skabt.
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Første opkald fra Europa i 50 år
førte til første besøg i Danmark
Det viste sig, at fætteren Jens Josefsen
(søn af Hans Josefsen, næstformand i
HfS i 1950’erne) havde rejst meget i USA
og flere gange besøgt familien derovre.
Han havde således haft kontakt med Lis
Josefsens forældre og storebror indtil de
døde, hvorimod han havde mistet
kontakten til Lis Josefsen.
Det var gennem storebrorens datter, at Jens
Josefsen fandt frem til Lis Josefsens Bears
telefonnummer.
Det viste sig, at Lis Josefsen Bear boede i
Columbia, South Carolina. Jens Josefsen
ringede til Lis Josefsen Bear og samtalen
foregik det på engelsk. Efter de mange år i
USA kommunikerede hun kun på engelsk.
Siden Lis Josefsen Bear udvandrede fra
Danmark i 1957 havde hun ikke været
udenfor USA’s grænser og det var Jens
Josefsens formodning, at hans opkald var
det første til hende fra Europa i 50 år.

Kontakten førte i første omgang til, at Lis
Josefsen Bear sendte sine fornemste
præmier for danske og amerikanske
mesterskaber til Horsens Idrætsarkiv.
Efterfølgende blev hun indbudt til Sports
Award Horsens’ fest i Forum Horsens den
29. januar 2011. I forbindelse med rejsen fik
Lis Josefsen Bear lejlighed til at besøge
familie rundt i Danmark.
Det var første gang, at Lis Josefsen Bear
besøgte sin fødeby siden udvandringen i
1957 og det var i det hele taget første gang,
at hun var udenfor USA’s grænser siden
ankomsten dertil. Rejsen blev en stor
oplevelse for hende.
Til Horsens Folkeblad udtalte hun:
- Jeg havde aldrig troet, jeg skulle se
Danmark igen

Dyrkede idræt for sjov
- opnåede alligevel flotte resultater
Under sit besøg i Horsens i 2011 fortalte Lis Josefsen Bear, at hun blot havde dyrket sin idræt
for sjov. Hun mente selv, at hun måske kunne have forbedret sine resultater med en personlig
træner.
Men det må siges, at hun nåede langt med selvtræning sammen med råd og vejledninger fra sin
far og sine idrætskammerater.
At Lis Josefsen ikke tog tingene så alvorligt vidner et andet af hendes udsagn om. Da hun i
1953, som syttenårig, havde vundet sit første danske mesterskab på Østerbro Stadion, havde
familie og venner arrangeret en større modtagelse på Horsens Banegård.
Imidlertid dukkede den nybagte danske mester ikke op – hun var såmænd taget en tur i Tivoli.
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Den tredobbelte danske mester udvandrede til USA

Blev US-champion tre gange og sprang højere
end den danske rekord, men OL glippede igen
– men et manglende statsborgerskab blev en hindring
Lis Josefsen fik genoptaget karrieren
efter ankomsten til USA i 1957. Svær start
med hårdt arbejde kan tyde på, at Lis
Josefsen ikke fra begyndelsen har haft de
optimale betingelser for at dyrke sin
idræt.
Det er ikke registreret resultater i verdensstatistikken for Lis Josefsens første to år i
USA, men kendsgerningen er, at hun vandt
sin første US-titel i højdespring ved de
nationale udendørs mesterskaber (United
Stats Championships), som blev afholdt i
Cleveland, Ohio, i John Adams High School
Field den 28. juni 1959. Lis Josefsen, der
repræsenterede Spartan Women’s Athletic
Club, sprang ved stævnet 1,625, hvilket var
en halv centimeter højere end hendes
tangering af den danske rekord i Bukarest
knap tre år tidligere i september 1956.
Springet i Cleveland er registreret på
verdensstatistikken som nr. 50 for 1959.
Det andet mesterskab gav
en uregistreret dansk rekord
Ved de nationale udendørs mesterskaber
den 9. juli 1960 i Corpus Christi, Texas,
genvandt Lis Josefsen titlen med sin
karrieres højeste spring på 1,657.
Springet rakte til en 39. plads på årets
verdensstatistik og var samtidig højere end
den danske rekord på1,63, sat af Mette
Schwartzlose den 7. juli 1957. Den 24. juli
1960 sprang Mette Oxvang (tidl.
Schwartzlose) 1,67 i Malmø, så Lis
Josefsen var faktisk indehaver af den
danske rekord i 15 dage, fra 9. til 24. juli
1960. En rekord, som ikke blev registreret
hos Dansk Atletik Forbund.
De slagne konkurrenter kom til OL
Lis Josefsen måtte igen blive hjemme
På andenpladsen i Corpus Christi sprang
Neomia Rogers, Tuskegee Institute, 1,625
og på tredjepladsen kom Lis Josefsens
klubkammerat Jean Gaertner fra Spartan
Women's A. C. med et spring på 1,58.
Netop de to kvinder kom til at repræsentere
USA ved De olympiske Lege i Rom, da de
med spring på1,625 og 1.593 blev
henholdsvis nummer et og tre ved det
olympiske udtagelsesstævne (OT), som

blev afholdt i Abilene, Texas, på Christian
College-stadion den 15 og16. juli 1960.
Kvinden på andenpladsen ved OT Barbara
Browne, NY Police Athletic League, (1.593)
kvalificerede sig ligeledes til OL.
Med sit resultat i Corpus Christi, en uge i
forvejen, ville Lis Josefsen have stået stærkt
i dette felt af OL-kandidater, men et
manglende amerikansk statsborgerskab
forhindrede denne mulighed. Ærgerligt for
Lis Josefsen, som dermed for anden gang i
karrieren gik glip af en olympisk oplevelse.
Kvindernes resultater i Rom
Neomia Rogers opnåede et flot resultat ved
OL i Rom, hvor hun med et spring på1,65
opnåede en 14. plads. Barbara Browne og
Lis Josefsens klubkammerat Jean Gaertner
skuffede begge ved kun at springe 1,50, til
placeringerne som nr. 19 og nr. 21.
Olympisk guld vandtes af Yolanda Balas fra
Rumænien, der sprang 1,85, hvilket var et
godt stykke over Lis Josefsens og de
amerikanske deltageres niveau. Det samme
gjaldt for sølv og bronze, som for begge
medaljers vedkommende blev uddelt for
spring på 1,71.
Tredje og sidste USA-mesterskab
Gary, Indiana, var vært for kvindernes
nationale mesterskaber den 1. og 2. juli
1961 og her vandt Lis Josefsen sit tredje og
sidste US mesterskab i højdespring med et
for hende beskedent spring på 1,55, hvilket
ikke rakte til top 100 på verdensstatistikken.
Stævnet blev overværet af 16.000 tilskuere,
et højt antal til et kvindeligt mesterskab
dengang. Mange kom sikkert for at opleve
Wilma Rudolph, der ved OL i Rom året i
forvejen havde vundet 3 guldmedaljer i 100
meter, 200 meter og 4x100 meter stafet –
og blev under tilnavnet ”Den sorte Gazelle”
idrættens første kvindelige superstjerne på
TV.
Wilma Rudolph blev vinder af mindst ét
mesterskab ved samtlige tre stævner, hvor
Lis Josefsen blev mester. Ved stævnet i
Gary vandt hun 100 meter løbet, som hun
havde gjort det i 1959. I OL-året 1960 var
hun blevet mester i både 100 og 200 meter
løbet.
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Lis Josefsen spillede håndbold i HfS
- det førte til et jysk mesterskab

Ved siden af atletikkarrieren spillede Lis Josefsen håndbold, hvor hun var fløjspiller på HfS’
bedste kvindehold i den jyske mesterrække og var i 1954 med til at vinde et jysk mesterskab.
Her er hun med på et foto med et HFS-hold. Bagerst fra venstre: Anne Lise Jensen, Lis
Josefsen, Else Jensen og Sonja Christensen. Midterst: Jytte Kraus, Erna Lund, Anne-Lise
Sørensen og Birgit ”Snuske” Rasmussen. Forrest: Målvogteren Irma Jensen.

FOTO: HORSENS IDRÆTSARKIVS SAMLING / FOTOGRAF UKENDT
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Lis Josefsen vandt højdespringskonkurrencen
i landskampen mod Finland og Sverige i Borås
Blev også den første horsensianske kvinde på atletiklandsholdet.
Lis Josefsen opnåede to landskampe og debuterede i 1955 mod Østtyskland i Rostock i
favoritdisciplinen højdespring.
Den anden landskamp var i 1956 mod Finland og Sverige på i Borås, hvor hun vandt
højdesprings-konkurrencen. Lis Josefsen deltog endvidere i 80 m hæk sammen med
klubkammeraten Hanne Nielsen, som også var med 4x100 m stafet. Det var den eneste
gang, at to Horsens-piger optrådte sammen på atletiklandsholdet.

Danmarks kvindelandshold i atletik med to Horsens-piger på Ryavallen i Borås mod
Sverige og Finland den 8. september 1956.
Bagerst fra venstre: Holdleder Vita Hansen, Jytte Kort, Amager IF, Hanne Nielsen, HFS,
Mette Schwartzlose, Amager IF, Karen Inge Halkier, Skovbakken, Stella Mølgaard, Ålborg
1919 og Lilly Kelsby, AIK 95.
Forrest fra venstre: Vivi Markussen, Ålborg FF, Tove Larsen, Esbjerg, Birgitte Flaga, Hjorten,
Lis Josefsen, HFS, Lissi Andersen, Skovbakken, Sigrid Hansen, Kalundborg IF og Birgit
Nielsen, Ålborg FF.

PRIVATFOTO: BIRGITTE (FLAGA) CRAMER, SNEKKERSTEN
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Forrest i billedet ses Lis
Josefsen og Hanne Nielsen
på stationen i Varberg på
vej til eller fra landskampen
i Borås i september 1956.

Lis Josefsen på HfS
kvindehold i Åbyhøj i 1955,
hvor hun ses siddende
forrest i midten.
Hanne Nielsen ses stående
yderst til højre i bagerste
række, og ved siden af
hende genkendes Vera
Just (med tørklæde om
halsen).

PRIVATFOTOS FRA HANNE NIELSENS SCRAPBOG · HORSENS IDRÆTSARKIV
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Med sin far - og
træner - på
sidelinjen på
Østerbro
Stadion
Ud over sin far, havde Lis
Josefsen aldrig en decideret
personlig træner, men hun
rådførte sig med andre trænere og
atleter, på de anlæg, hvor hun
trænede og konkurrerede.
Lis Josefsen husker, at det i
Horsens Idrætspark bl.a. var den
tidligere danske mester i mangekamp og længdespring Pahlm
Jensen, den tidl. danske
hækkeløbsmester Albert
Rasmussen og hækkeløberen
Jacob Ravn.
Ejnar Josefsen ved sin
datters side på Østerbro
Stadion i 1956.
FOTO: HORSENS IDRÆTSARKIVS
SAMLING / FOTOGRAF UKENDT.
BILLEDET BLEV SKÆNKET AF LIS
JOSEFSEN BEAR VED HENDES BESØG i
HORSENS DEN 25/1 2011.

Lis Josefsens vigtigste resultater i Danmark
Danske
mesterskaber
Højdespring
1953 – højden 1,52
1956 – højden 1,56
(mesterskabsrekord)
80 m hækkeløb
1956 – tid 12.3

Danske rekorder
Femkamp
1956 – 2907 point
(3735 point efter ny
tabel)
Højdespring
1956 – højden 1,62
Tangerede i Bukarest
Anne Iversens danske

rekord fra 1948.
Rekorden bestod til
1957.

Højdespring
1953 – højden 1,50
1956 – højden 1,61

Andre resultater

Slyngbold
1955 – 42,39 meter

DM i højdespring
1952 nr. 3 – højden 1,48
(jysk rekord)
DM i 80 m hækkeløb
1955 nr. 2 – tid 12.8
DM i slyngboldkast
1955 nr. 3 – 40,78 meter

Femkamp
1955 – 2747 point
(jysk rekord)
1956 – 2907 point
(dansk rekord)

Jyske
mesterskaber

Ottekamp
1956 – 5370 point

80 m hækkeløb
1953 – tid 13,2, 1954 –
tid 13,3, 1955 – tid 12,6,
1956 – tid 12,4

Håndbold
Jysk mesterskab 1954 –
den jyske mesterrække
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Dobbelt dansk mester i 1956

Danmarksmesterskaberne 11.-12. august 1956
i Aarhus Idrætspark, hvor Lis Josefsen blev dansk
mester i 80 m hæk og i højdespring

Fra Hanne Nielsens scrapbog · Horsens Idrætsarkiv
GLK · Horsens Idrætsarkiv 2018

Lis Josefsen satte dansk rekord og genvandt
JM i femkamp i Horsens Idrætspark i 1956

Dommersedlen fra jysk mesterskab 1956 i femkamp i Horsens Idrætspark, hvor Lis Josefsen
satte ny dansk rekord med 2907 point – 3735 point efter ny tabel. Hun genvandt dermed sit JM
fra 1955. Klubkammeraten Hanne Nielsen besatte andenpladsen.

Ud over den danske femkamprekord
satte Lis Josefsen også en ny jysk
rekord på 1,60 m i højdespring.
I 200 m løbet måtte hun se sig slået
af sin klubkammerat Hanne Nielsen,
som ses længst til venstre foran Lis
Josefsen og Kirsten Basballe, Aarhus
1900.

Kirsten Basballe lykønskes med
sin tredjeplads af femkampens
overdommer Strøjer Sørensen fra
Vejle, mens nr. to Hanne Nielsen
og vinderen Lis Josefsen ser til.

PRIVATFOTOS FRA HANNE NIELSENS SCRAPBOG · HORSENS IDRÆTSARKIV
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JM i femkamp i Horsens Idrætspark i 1956

Fra Hanne Nielsens scrapbog · Horsens Idrætsarkiv
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JM i femkamp i Horsens Idrætspark i 1956

Fra Hanne Nielsens scrapbog · Horsens Idrætsarkiv
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Beretningen om Lis Josefsen er
også et stykke indvandrehistorie
Som mange andre danskere før dem, søgte
familien Josefsen lykken i USA, da de
forlod Horsens i 1957.
Men ankomsten til Amerika blev en barsk
start for hele familien. De skulle med
Greyhound bussen fra New York til Utah –
og ingen af dem kunne sproget.
De manglende sprogkundskaber var i det
hele taget et stort problem i begyndelsen,
men forældrene var meget opmærksomme
på, at familien skulle lære engelsk ”for folk
skulle nødigt tro, man talte dårligt om dem,
bag deres ryg”.

Lis Josefsens storebror Benny havde
forinden etableret sig med sin familie i USA,
hvor han oparbejdede en maskinforretning.
Lillebroren Palle kom ved ankomsten i skole
og fik senere eget firma med
virksomhedsrådgivning.
Derimod gik det ikke så let for Lis og
hendes forældre. Erna Josefsen fik
rengøringsjobs og Ejnar Josefsen skiftende
jobs i støberivirksomheder med hårdt og
beskidt arbejde. Han fik dog bedre jobs
efterhånden, da han kunne høste gavn af
sin uddannelse som former fra Møller &
Jochumsen i Horsens.
Fortsættes næste side…

Lis Josefsen
med sine
forældre og
brødre i
Yellowstone
National Park.
Fra venstre:
Erna, Palle,
Ejnar, Benny og
Lis.
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Flyttede til Long Beach i Californien
Efter de første ni måneder flyttede
familien fra Salt Lake City til Long Beach
i Californien, hvor Lis Josefsen opnåede
sin succes på atletikbanerne.
Atletikkarrieren fik dog en brat afslutning i
1962, da Lis Josefsen i sin bil blev
torpederet af en spritbilist og hun blev hårdt
kvæstet. Spritbilisten havde ikke
forsikringerne i orden, så Lis Josefsens
sygdomsforløb blev en bekostelig affære for
familien. Erna Josefsen måtte sige sit job op
for at passe Lis, da der ikke var råd til at få
sygeplejerske.
Lis Josefsen blev rask og fik senere arbejde
hos Proctor & Gamble, hvor hun mødte sin
mand Gerald Leroy Bear, som hun blev gift
med i 1967 i Californien.
Hun pakkede sæbe i 12 år, men blev fyret
fordi hendes mand fik en lederstilling. Lis J.
Bear syede senere Lee Jeans i 18 år i
Andrews, North Carolina, og hendes sidste

arbejdsplads var Snap-on Tools, hvor hun
samlede elektriske bore- og skrue-maskiner
i 9 år. Lis J. Bear sluttede på
arbejdsmarkedet som 73 årig, men hun ville
gerne have fortsat!
Erna Josefsen døde i 1981 i Sacramento,
Californien, og Ejnar Josefsen døde i 1989 i
Cherokee, North Carolina. Gerald Leroy
Bear omkom ved en bilulykke i 1991.
Selvom Lis Josefsen Bear ikke har haft
nogen nem tilværelse i USA, lød der ingen
beklagelser fra hendes side, da hun
gæstede Horsens. Hun efterlod sig
indtrykket af en stærk personlighed.
Da Lis Josefsen Bear besøgte Horsens i
2011 delte hun bolig med sønnen Michael
og barnebarnet Nichlas i hendes lillebrors
hus i Colombia, South Carolina.
Kendetegnende for familien – man hjælper
hinanden.

Lis Josefsen nær Salt Lake
City, hvor familien boede de
første ni måneder i USA.

Billedet fra Yellowstone National Park på foregående side og billedet herover fik Horsens
Idrætsarkiv i december 2010 fra Hanne (Nielsen) og Claus Hansen, Ejby på Fyn.
Billederne er formodentlig fra 1957. Hanne Nielsen fik dem dengang tilsendt fra Lis Josefsen.
Hanne Nielsen og Lis Josefsen var klubkammerater i HFS. I 1956 var de endvidere samtidig på
Danmarks kvindelandshold i atletik mod Sverige og Finland i Borås.
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Atletikkarrieren kom i
gang igen i Californien

Omkring årsskiftet 1957-58
flyttede Lis Josefsen til Long
Beach syd for Los Angeles. Her
begyndte hun at træne på Long
Beach State Colleges anlæg,
hvorfra det øverste billede fra
1959 stammer.
Lokale atleter, med diskoskasteren
Rink Babka i spidsen, fik øje på
Lis Josefsens færdigheder og de
hjalp hende til at komme i gang
med karrieren igen.
I 1959 blev hun tilmeldt de amerikanske mesterskaber i Cleveland i
Ohio, hvor hun vandt sit første US
Championship i højdespring den
28. juni.
Klubben hun repræsenterede hed
Spartan Women’s Athletic Club,
men det var Long Beach Century
Club, som finansierede Lis
Josefsens rejse til Cleveland.
Billederne her på siden, hvoraf det nederste er et avisudklip, er de eneste sportsbilleder fra Lis
Josefsens amerikanske karriere, som Horsens Idrætsarkiv er i besiddelse af.
FOTOS: HORSENS IDRÆTSARKIVS SAMLING. SKÆNKET AF LIS JOSEFSEN BEAR D. 25/1 2011.

GLK · Horsens Idrætsarkiv 2018

Long Beach Century Club finansierede
den første rejse til et US mesterskab

Brev vedrørende Long Beach Century Club’s finansiering af Lis Josefsens
rejse til de amerikanske mesterskaber i Cleveland, Ohio, hvor hun vandt sit
første US Championship.
Resultatet kvalificerede hende til det amerikanske landshold mod Sovjet i Philadelphia
og til det panamerikanske stævne i Chicago, men for første gang oplevede hun, at et
manglende amerikansk statsborgerskab hindrede hende i at komme til de største
stævner.Udtagelseskomiteen diskvalificerede Lis Josefsen på grund af hendes
nationalitet – kun amerikanske statsborgere kunne deltage.
BREV FRA LIS JOSEFSEN BEARS SCRAPBOG
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Program for mesterskaberne i 1959

Programmet fra de amerikanske mesterskaber 1959 i atletik i Cleveland, Ohio, hvor
Lis Josefsen vandt sit første mesterskab i højdespring.

PROGRAM FRA LIS JOSEFSEN BEARS SCRAPBOG

GLK · Horsens Idrætsarkiv 2018

Indbydelse til 1959-mesterskaberne
i femkamp

Indbydelse til de amerikanske mesterskaber i femkamp 1959 på Emporia State stadium i
Kansas, hvor Lis Josefsen sikrede sig en bronzemedalje.
BREV FRA LIS JOSEFSEN BEARS SCRAPBOG
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Bronze ved US-mesterskaberne i femkamp
Med en tredjeplads ved de amerikanske mesterskaber i femkamp 1959 i Kansas opnåede
Lis Josefsen sit bedste resultat i mange-kamp i USA-karrieren.

Listen med Lis Josefsens bronze-resultat i femkamp i Emporia, Kansas

Diplom fra Southern Pacific Association 1960 for vundet højdespringskonkurrence på
højden 5’4” (1,625 m) – medaljen for præstationen findes i montren med Lis Josefsens
præmier i Horsens Idrætsarkiv.
RESULTATLISTE OG DIPLOM FRA LIS JOSEFSEN BEARS SCRAPBOG
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Med familien og sine præmier i USA 1959

Lis Josefsen vandt sit første USAmesterskab i 1959 og blev i den anledning fotograferet til et amerikansk
blad (billedet herover).
Der blev taget yderlige billeder ved
samme lejlighed.
Til venstre ses hun med medaljen
fra sit første mesterskab i USA og
sin plakette fra Bukarest 1956, hvor
hun tangerede den danske rekord
på 1,62 i højdespring.
Nederst ses hun med sin familie,
lillebroren Palle og forældrene Erna
og Ejnar Josefsen.

FOTOS: HORSENS IDRÆTSARKIVS SAMLING. SKÆNKET AF LIS JOSEFSEN BEAR
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Æresgæst ved Olympic Champions Night

Indbydelse til Olympic Champions Night, et velgørende arrangement, der havde til
formål, at indsamle midler for det olympiske hold til OL i Rom i 1960. Her var Lis
Josefsen inviteret med som æresgæst.

BREV FRA LIS JOSEFSEN BEARS SCRAPBOG
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Gik glip af stort atletikstævne i Moskva
- da USSR og USA dystede i Cuba-krisens skygge
Det var ikke kun OL, som Lis Josefsen gik glip af p. g. a. sit
manglende amerikanske statsborgerskab. I 1961 var hun
kvalificeret til USA’s atletikhold, der den 15. og 16. juli skulle
møde Sovjetunionen på Lenin Stadion i Moskva.
Stævnet var dengang meget omtalt fordi Den kolde Krig var på sit
allerhøjeste og fordi holdene, både hos kvinderne og mændene,
bestod af de største navne fra OL i Rom året i forvejen.
Lis Josefsen søgte assistance hos det californiske kongresmedlem
James B. Utt (billedet), men det hjalp ikke. Han henholdt sig til
formalia og sendte nedenstående svar til Lis Josefsen.
James B. Utt var republikansk kongresmedlem for Californien 1953-1970.

BREV FRA LIS JOSEFSEN BEARS SCRAPBOG
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Hædret som Award-vinder 1961
i Long Beach Century Club

To Award-vindere sammen
med en olympisk sølvvinder
I kategorien Track and Field (atletik)
blev Lis Josefsen i 1961 hædret for
”National women’s high jump
champion” ved Long Beach Century
Clubs Sport Nights i Californien.
På billedet ovenfor ses hun sammen med
den mandlige Track and Field Awards
Winner, Bob Soth, hædret som U. S.
Olympic team distance runner and 1959
“Most Popular Athlete” in Long Beach og
den olympiske sølvvinder i diskos i Rom
1960 Rink Babka, som var blandt
æresgæsterne.
Det var Bob Soth og Rink Babka, som fik
sat skub i Lis Josefsens idrætskarriere, da
hun i 1958 flyttede til Long Beach i
Californien fra Salt Lake City, hvor familien
Josefsen boede de første ni måneder efter
ankomsten til USA.
Til venstre ses forsiden fra programmet til
Award-festen.

FOTO: HORSENS IDRÆTSARKIVS SAMLING · FOTOGRAF UKENDT
FOTO OG PROGRAM SKÆNKET AF LIS JOSEFSEN BEAR
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Greta Andersen deltog
også i Sports Nights

Den i Californien bosiddende danske olympiske
guldvinder og Kanal-svømmer Greta Andersen
deltog også i Sport Nights 1961 i Long Beach
Century Club. Som tidligere Award-vinder var
hun blandt æresgæsterne, da Lis Josefsen blev
Award-vinder i Track and Fields (atletik).

x

x

Siderne 3-6 fra programmet til Sport Nights
1961 i Long Beach Century Club.
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Tæt på legenderne
Wilma Rudolph og
Earlene Brown
Lis Josefsen var samtidig med to af
atletikkens helt store kvindenavne i
USA, Wilma Rudolph og Earlene
Brown.
Hun deltog ved US-mesterskaber
med Wilma Rudolph tre gange og
repræsenterede samme klub som
Earlene Brown i to sæsoner.

Wilma Rudolph blev i 1960 hele verdens
kæledække, da hun under tilnavnet
”Den sorte Gazelle” vandt tre
guldmedaljer for USA i 100 m, 200 m og
4x100 m stafet ved De olympiske Lege i
Rom.
Hun blev ved samme lejlighed idrættens
første kvindelige superstjerne på TV.
De tre gange, hvor Lis Josefsen blev US
Champion i højdespring deltog Wilma
Rudolph også i mesterskaberne og vandt
flere medaljer på løbebanerne.
I Corpus Christi i Texas i 1960 delte de
to kvinder værelse. Her oplevede Lis
Josefsen for alvor det raceopdelte USA,
når atleterne under stævnet måtte spise
i baglokalet til en restaurant, hvis de var
i selskab med sorte kvinder.
Ved to af mesterskaberne i 1959 og
1960 stillede Earlene Brown op for
samme klub som Lis Josefsen – Spartan
Women’s Athletic Club. Earlene Brown
vandt bronzemedalje ved OL i Rom og
var i mange år en kendt og elsket
skikkelse i den amerikanske
idrætsverden.
Earlene Brown døde i 1983, 47 år
gammel, mens Wilma Rudolph døde i
1994, som 54-årig.
”Den sorte Gazelle” Wilma Rudolph
(øverst) og store, stærke Earlene Brown
(nederst).
GLK · Horsens Idrætsarkiv 2018

Lis Josefsens vigtigste resultater i USA
US CHAMPIONSHIPS
(Amerikanske seniormesterskaber)

US CHAMPION JUNIOR WOMEN
(Amerikanske ungdomsmesterskaber)
Højdespring
1960 nr. 1 – højden ukendt

Højdespring
1959 – højden 1,625 (i Ohio)
1960 – højden 1,657 (i Texas)
1961 – højden 1,55 (i Indiana)

80 m hækkeløb
1960 nr. 3 – tiden ukendt

Der er regnet med millimeter, da
resultaterne er konverteret fra fod og
tommer.

Femkamp
1959 nr. 3 – 3680 point (i Kansas)

A. A. U. OLYMPIC DEVOLOPMENT
PROGRAM
(olympisk udviklingsprogram)
Højdespring
6 førstepladser – højder, tidspunkter og
steder ukendte

Lis Josefsen opnåede endvidere adskillige placeringer ved regionale mesterstævner og
stævner fortrinsvis i Californien, hvilket hendes medaljesamling i Horsens Idrætsarkiv
vidner om.

Lis Josefsens US Championship medaljer fra
1959, 1960 og 1961 – forsider og bagsider

- som er at finde i Horsens Idrætsarkivs Lis Josefsen-samling
FOTOS: GLK · HORSENS IDRÆTSARKIV
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Ringen sluttet -

Tilbage tæt ved stedet hvor det begyndte
Onsdag den 26. januar 2011
var Lis Josefsen Bear tilbage i
Horsens, tæt ved stedet, hvor
idrætskarrieren begyndte.
Lis Josefsen Bear skulle
portrætteres til et interview i
Horsens Folkeblad, og det
skete udenfor Forum Horsens.
Omtrent på samme sted havde
flere medlemmer af familien
Josefsen haft kolonihaver
omkring 60 år tidligere.
Lis Josefsen har fortalt, at hun
blev sendt i Horsens Idrætspark
af sin onkel, der i haverne havde
set hende springe over bede og
hække, mens andre løb udenom.
Det blev starten på en af de
flotteste karrierer i Horsens
idrætten.
Men det var tilfældigt, at det
netop blev Horsens, som fik
fornøjelsen af Lis Josefsens
danske idrætskarriere.
Hun blev født i Horsens, men det
meste af barndommen boede
hun forskellige steder i Danmark
- i Odense, Ringsted og
Glostrup.
Men familien flyttede igen til
Horsens, Lis Josefsen gik sit
sidste skoleår i Kildegade Skole
og blev konfirmeret i
Klosterkirken.
Lis Josefsen blev efterfølgende
syerske hos M. A. Petersen på
Sønderbrogade. Da familien
udvandrede til USA i 1957 havde
hun arbejde på Kristian Kirks
Telefonfabrikker (Bastian).

FOTOS: MARTIN RAVN, HORSENS FOLKEBLAD.
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Gensyn med gamle HFS-venner
Lis Josefsen Bear var inviteret til Danmark af Jørn Simmenæs og Michael Fast fra
Sport Awards Horsens for at være med ved festen i Forum Horsens den 29. januar
2011 – og her blev hun behørigt hyldet.
På scenen blev hun interviewet af Line Baun Danielsen, inden hun skulle overrække
Sundheds-prisen til Horsens Orienteringsklub, og ved festen hyggede hun sig med gamle
venner fra HFS-tiden i 1950’erne.

Lis Josefsen Bear på scenen sammen med Line Baun Danielsen.

Ved festen
hyggede Lis
Josefsen Bear
sig med gamle
venner fra HfStiden i 1950’erne.
Fra venstre ses:
Hanne Hansen
(tidl. Nielsen),
Jacob Ravn og
Lis Josefsen
Bear.

FOTOS: MARTIN RAVN, HORSENS FOLKEBLAD
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Sport Awards Horsens 2011

Øverst: Lis Josefsen Bear entrer scenen i Forum Horsens, modtager publikums hyldest og
bliver interviewet af Line Baun Danielsen.
FOTOGRAF HEGELUND · RETTIGHEDSHAVER JØRN SIMMENÆS, SPORT AWARDS HORSENS

Nederst: Lis Josefsen Bear sammen med pressefotograf Martin Ravn (Jacob Ravns søn),
samt Kirsten og Gunner Lindbæk Knudsen. Sidstnævnte fra Horsens Idrætsarkiv.
FOTOS: GLK · HORSENS IDRÆTSARKIV

Program for Lis Josefsen Bears besøg i Danmark
Mandag den 24/1: Ankomst til Kastrup og ophold hos fætteren Jens Josefsen i Espergærde
Tirsdag den 25/1: Tommy Poulsen interviewer Lis Josefsen i Espergærde
Torsdag den 27/1: Fotografering i Horsens og ophold hos kusinen Hanne Schouby i Tranbjerg
Fredag den 28/1: Ankomst til Horsens med ophold på Teaterhotellet på Søndergade
Lørdag den 29/1: Sightseeing i Horsens og Sport Awards Horsens i Forum Horsens
Søndag den 30/1: Besøg i Horsens Idrætsarkiv om eftermiddagen
Mandag den 31/1: Afrejse fra Billund Lufthavn tidligt om morgenen
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Lis Josefsen Bear besøgte Horsens Idrætsarkiv

Søndag den 30. januar 2011 var Lis Josefsen Bear på besøg i Horsens Idrætsarkiv bl.a. for at
se sine syv udstillede plaketter og medaljer, som hun tidligere havde sendt til arkivet.
Lis Josefsens Bear skænkede arkivet yderligere 20 plaketter fra den danske karriere og 50
medaljer fra USA. Alle præmierne er nu samlet i én montre i idrætsarkivet.

Lis Josefsen Bear i samtale med
Henning Jensen og Knud Larsen.
Henning Jensen (fhv. borgmester i
Horsens 1986-1993) var i 20 år
frivillig i idrætsarkivet.
Knud Larsen, som spillede på HfS
divisionshold i fodbold fra 1947 til
1963 kikkede forbi for at hilse på Lis
Josefsen Bear.

Lis Josefsen Bear sammen med fire
af Horsens Idrætsarkivs frivillige.
Fra venstre: Victor Kristensen,
Henning Jensen, Gunner Lindbæk
Knudsen og Fredy Salling.

FOTOS: GLK · HORSENS IDRÆTSARKIV

GLK · Horsens Idrætsarkiv 2018

Syerske hos M. A. Petersen i Horsens

Til Fagenes Fest
Lis Josefsen sammen med kollegaer hos M. A. Petersens Konfektionsfabrik på
Sønderbrogade. Hun ses i anden række i højre side (med perlekransen).
Billedet er fra ca. 1952-54, og er taget i
forbindelse med syerskernes deltagelse i
Fagenes Fest i Horsens.
Hvor længe Lis Josefsen var hos M. A.
Petersen vides ikke.
Under sit besøg i Horsens i 2011 fortalte
Lis Josefsen, at hun arbejdede på Kr.
Kirks Telefonfabrikker (Bastian) i 1957,
inden hun sammen med sin familie
udvandrede til USA.

FOTO FRA INDUSTRIMUSEET / KLÆDESKABETS
UDSTILLING OM M. A. PETERSENS KONFEKTIONSFABRIK i 2014.

Billedet til venstre er fra samme periode
og stammer fra Ugebladet Tempos
samlesider til Tempos Sportsleksikon.
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Dansede hos Laursens Danseinstitut

Efter Lis Josefsen Bears besøg i Horsens i 2011, modtog Horsens Idrætsarkiv ovenstående
foto, som en anonym person ønskede at forære hende. Idrætsarkivet sendte efterfølgende
billedet til USA, men tog forinden en kopi til arkivets samling.
I et brev til Lis Josefsen skrev giveren, at billedet stammede fra Laursens Danseinstitut i
Kasernegården, Søndergade 48 i Horsens.

Bag på billedet var
noteret:
Fra venstre
Barber Erik Olesen
gift med Else
Vita. Danselærer
Aase
Benny? Lis Josefsen,
Aksel Bagerst Pauli,
Fru Estrup.

FOTO: J. MØLGAARD RASMUSSEN, NØRREGADE 60, HORSENS
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Tommy Poulsens foromtale i Horsens Folkeblad af Lis Josefsen Bears besøg
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Tommy Poulsens interview med Lis Josefsen Bear i Horsens Folkeblad
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Billeder fra Lis Josefsen Bears besøg i Danmark
Øverst ses hun med sin fætter, Jens Josefsen, i Espergærde (25. januar 2011).
I midten er hun med Gunner Lindbæk Knudsen fra Horsens Idrætsarkiv på sightseeing i
Horsens, hvor de ses ved Berings kanoner i Vitus Bering Parken (29. januar 2011).
Nederst ses hun i Billund Lufthavn tidlig mandag morgen ventende på sit fly. En oplevelsesfuld uge i Danmark er slut (31. januar 2011).
FOTOS: GLK · HORSESN IDRÆTSARKIV
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Klip fra Lis Josefsens scrapbog
Da Lis Josefsen Bear besøgte Horsens i januar 2011 havde hun resterne fra sin scrapbog
med i bagagen. 50 år havde slidt på hårdt på materialet, der ikke længere var en bog, men
værdifulde løse sider derfra.
Foranstående er vist flere sider bl.a. med kopier breve, fotos og programmer fra scrapbogen.
Efterfølgende ses kopier af udklip fra scrapbogen.

Udklip fra 1959 · Lis Josefsens scrapbog
GLK · Horsens Idrætsarkiv 2018

Udklip fra 1959 · Lis Josefsens scrapbog
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Udklip fra
Long Beach, Californien
25. juni 1959.

Lis Josefsens scrapbog.
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Udklip fra 1959 vedrørende USA-mesterskaberne i
atletik i Cleveland 27.-28. juni 1959, hvor Lis
Josefsen vandt sit første af tre US Championschip
i højdespring.

Lis Josefsens scrapbog.
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Udklip fra 1959
vedrørende USAmesterskaberne i
atletik i Cleveland
27.-28. juni 1959,
hvor Lis Josefsen
vandt sit første af tre
USA-mesterskaber i
højdespring.
Fortsættes
næste side…

Lis Josefsens scrapbog.
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Fortsat fra forrige side

Udklip fra 1959 vedrørende
USA-mesterskaberne i
atletik i Cleveland 27.-28.
juni 1959, hvor Lis Josefsen
vandt sit første af tre USAmesterskaber i højdespring.

De to store navne Wilma
Rudolph og Earlene Brown
deltog også, sidstnævnte
stillede op for samme klub
som Lis Josefsen.

Lis Josefsens scrapbog.
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Udklip fra danske aviser 1959.
Lis Josefsens scrapbog.
GLK · Horsens Idrætsarkiv 2018

Flybillet, pas til college i Emporia - og udklip 1959.
Lis Josefsen vandt bronze ved de amerikanske mesterskaber i femkamp i Kansas.
Lis Josefsens scrapbog.
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Udklip 1959.
Lis Josefsen vandt bronze ved de amerikanske mesterskaber i femkamp i Kansas.

Lis Josefsens scrapbog.
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Udklip fra et amerikansk blad i december 1959

Udklip fra 1959 eller 1960. Lis Josefsens scrapbog.
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Udklip fra
1959 eller
1960.

Lis Josefsens scrapbog.
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Udklip fra
1959 eller
1960.

Lis Josefsens scrapbog.
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Udklip fra 1960.

Lis Josefsens scrapbog.
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Udklip fra 1960.

Lis Josefsens scrapbog.
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Udklip fra 1960. Lis Josefsens scrapbog.
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Udklip fra 1960. Lis Josefsens scrapbog.

Bryllupsbillede
fra 1967:
Gerald Bear og
Lis Josefsen.

Udklip og foto fra 1960. Lis Josefsens scrapbog.
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Udklip fra 1967. Lis Josefsens scrapbog.

Michael Bear
- Lis Josefsen Bears søn.
Foto fra 19. december 2007.

Nicholas Bear
- Lis Josefsen Bears barnebarn.
Foto fra 24. december 2011.

Privatfotos fra Lis Josefsen Bear, modtaget i en e-mail i julen 2011.
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Lis Josefsen Bear skænkede
sine minder til idrætsarkivet

Plancheudstillingen om Lis Josefsen i Horsens Idrætsarkiv.

Montren i Horsens Idrætspark med Lis Josefsens
mange plaketter og medaljer fra Danmark og USA.

FOTOS: GLK · HORSESN IDRÆTSARKIV
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Pressemeddelelse fra 2010
Efter fundet af Lis Josefsen udsendtes en pressemeddelelse på ikke mindre end syv A4-sider:
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Horsens Idrætsarkiv
Gasvej 21· 8700 Horsens
www.horsensidraetsarkiv.dk

Teksten om Lis Josefsen Bear
er skrevet af
Gunner Lindbæk Knudsen
Horsens Idrætsarkiv.

En stor del af teksten er fra den pressemeddelelse som Horsens Idrætsarkiv udsendte i 2010,
da idrætsarkivet m.fl. fandt frem til Lis Josefsen Bear i USA.
Endvidere er der tekst fra de plancher, som Horsens Idrætsarkiv efterfølgende lavede til sin
udstilling om Lis Josefsen.
Billeder er fra Horsens Idrætsarkivets samling, indbefattende privatfotos og andre fotos fra Lis
Josefsen Bear.
Kopier af avisudklip, breve og programmer m.m. fra Lis Josefsens Bears scrapbog.
Privatfotos og udklip fra Hanne Hansen (tidl. Nielsen), klub- og landsholdskammerat med Lis
Josefsen.
Privatfoto: Birgitte Cramer (tidl. Flaga), landsholdskammerat med Lis Josefsen.
Billeder fra Horsens Folkeblad - fotograf Martin Ravn.
Billeder fra fotograf Hegelund (rettighedshaver Jørn Simmenæs, Sport Awards Horsens).
Oplysninger fra Horsens Folkeblad, Horsens Avis, Horsens Social-Demokrat, Politiken
DIF i Tal
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