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Dengang HfS’ fodboldhold var med til at 
hele sårene efter Første Verdenskrig
Det handlede om 
både sport og politik, 
da et ungt HfS-hold i 
maj 1921 spillede 
mod tyske Marine 
Sport Club på Øster-
gades Stadion.
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HfS’ førstehold foreviget før kampen mod Wilhelmshaven. Stående fra venstre en ukendt leder, derefter Georg Randers (leder), Thomas Olsen, Aksel Madsen, Niels Chr. "Krølben" Søren-
sen, Svend Aage Jacobsen, William "Buster" Jørgensen, Christian Hansen og endnu en ukendt leder. Siddende fra venstre Michael Grønlund, Carl Jensen, Gudmund Vesterled, Emil Møller 
og Sofus Bulow. Foto udlånt af Idrætsarkivet i Horsens
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De ca. 1000 Tilskuere 
fortrød sikkert ikke, 
at de var gaaet 
derud; thi det blev en 
i alle Maader god 
Kamp, og den var 
tilstrækkelig 
nervepirrende til at 
vække Publikums 
Interesse.
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1921: ”Det er naturligt, at det
er paa Idrættens Omraade, de
sprængte Traade tidligst paa-
ny knyttes, thi intet er som
Idrætsbevægelsen egnet til at
bygge Bro mellem Nationer-
ne.”

Lige nu diskuterer vi fod-
bold-VM i Qatar. Skal vi mel-
de fra? Eller bør vi holde fast
i, at sport og politik ikke skal
blandes sammen?

For 100 år siden var pro-
blemstillingen lidt den sam-
me. Første verdenskrig lå et
par år tilbage med Tyskland
som den store taber. Så skul-
le vi holde tyskerne ude fra
fodboldbanerne? Englænder-
ne mente ja og ville isolere
Tyskland og dets forbunds-
fæller.

Derfor blev det ikke kun et
sportsligt, men også et poli-
tisk signal, da HfS - Horsens
forenede Sportsklubber -
sagde ja til at spille kamp
mod tyske Marine Sport Club
fra Vilhelmshaven torsdag 5.
maj 1921, Kristi himmelfart-
sdag. ”Den første internatio-
nale Kamp, der spilles paa
vor Idrætsplads”, som Folke-
bladet noterede mandag 2.
maj i sin foromtale af kam-
pen, hvorfra også de indle-
dende linjer om trådene, der
knyttes på ny, er hentet.

En god kamp venter
Store forventninger og for-
håbninger fulgte ifølge avisen
med arrangementet: ”Efter de
Meddelelser, der foreligger,
er det tyske Hold, som paa
Torsdag vil vise sig paa den
horsensianske Grønsvær, et
af de bedste nordtyske Hold,
der tæller adskillige repræ-
sentative Spillere, saa der vil
sikkert kunne ventes en god
Kamp, særlig da det Hold, vi
i Aar kan stille i Marken, sik-
kert er det stærkeste Hold, vi
nogen Sinde har haft.

Det maa da haabes, at man
maa kunne se en talrig Tilsku-
erskare fylke sig omkring
Snorene. En saadan Kamp er
selvfølgelig en betydelig øko-
nomisk Risiko for Horsens
forenede Sportsklubber, og et
heldigt Udfald vil animere

dem til at gaa videre ad den
her betraadte Vej; at søge dyg-
tige saavel indenlandske som
udenlandske Modstandere til
Gavn for vore Spilleres Ud-
vikling og til Glæde for de
mange idrætsinteresserede i
vor By.”

Krølben og Buster
I den følgende dags avis sæt-
tes der navne på spillerne. De
tyske navne vakte næppe den
store genklang hos de hor-
sensianske avislæsere. Til
gengæld er der masser at hen-
te i de lokale navne, ikke
mindst hvis man spørger på
Idrætsarkivet i Horsens.

Den fulde holdopstilling
kan du se i billedteksten. Her-
til føjer Gunner Lindbæk
Knudsen fra Idrætsarkivet
følgende:

Til kampen mod Wilhelms-
haven stillede HfS med et me-
get ungt hold. Flere af spiller-
ne kom sidenhen til at danne
stammen for holdene, der
vandt det jyske fodbold-
mesterskab i 1926 og 1927. To
præstationer, som gav klub-
ben tilnavnet Den gule Fare,
der siden har været klæbet til

byens bedste fodboldhold - i
medgang og modgang.

Yngste mand mod Wil-
helmshaven var blot 16-årige
Emil Møller. Han udviklede
sig til en farlig angriber for
HfS, men flyttede sidst i
1920’erne til Esbjerg. Her fort-
satte han succesen og endte på
landsholdet, hvor han opnåe-
de tre kampe 1931-1932 med
sejre over Norge, Skotland og
Finland, dog uden at lave mål.

Niels Chr. Sørensen, kaldet
”Krølben”, var den første fod-
boldspiller fra HfS, som blev
indkaldt af DBU til en land-
skamp. Det blev dog ikke til
nogen landskampe for ham,
da han måtte nøjes med en re-
servetjans til 3-3 kampen
mod Finland 27. september
1925 på Aarhus Stadion.

En anden meget ung spiller
mod Wilhelmshaven var
Svend Aage Jacobsen. Han
blev den største spillerprofil
for HfS i 1920’erne. I program-
met til Horsens Idrætsparks
indvielse i 1929 blev han be-
tegnet som den største fod-
boldbegavelse, Horsens havde
fostret. Han var i besiddelse af
fine lederegenskaber og blev
hurtigt holdets anfører. Han
spillede en fremtrædende rol-
le på udvalgte jyske hold, og
det skyldtes ikke mindst hans
glimrende spil, at Jylland med
ham på holdet overraskende
kunne besejre København to
gange.

William ”Buster” Jørgensen
var også en dygtig atletikudø-
ver, og han var bl.a. med til at
vinde Bülow Pokalen, en af
datidens mest eftertragtede at-

letik-pokaler, fire gange for
sejre i den jyske holdkamp
1920, 1922, 1927 og 1928.

Aksel Madsen blev senere
en vellidt leder i HfS, hvor han
blev udnævnt til æresmedlem
ved klubbens 50-års ju-
bilæum i 1965.

Hurtige og udholdende
Og hvordan gik det så Kristi
himmelfartsdag 1921 på
Østergades Stadion?

Horsens Folkeblad bragte
dagen efter et længere referat,
hvor det bl.a. konstateres, at
”de ca. 1000 Tilskuere fortrød
sikkert ikke, at de var gaaet
derud; thi det blev en i alle
Maader god Kamp, og den
var tilstrækkelig nervepirren-
de til at vække Publikums In-
teresse.

Tyskernes Spil var godt. De
var meget hurtige og udhol-
dende, men manglede Skyde-
færdighed foran Maalet. HfS’s
Forsvar havde tit meget Be-
svær med at holde dem i pas-
sende Afstand fra Maalet.

Vejret tegnede i Begyndel-
sen til at blive fint. Men under
Kampen kom der tre slemme
Hagl- og Regnbyger, som var

meget ubehagelige baade for
Spillere og Publikum. Banen
blev efterhaanden saa fedtet,
at Spillet mistede meget af sin
paalidelige Karakter.

En stadig Raaben ”off side”
fra Publikum generede Spil-
lerne en Del, men øjensynligt
ikke Dommeren, Hr. E.
Westphall fra Aarhus, der ef-
ter vor Formening kunde ha-
ve fulgt lidt mere med; thi of-
te var han alt for langt borte
fra det Sted, hvor Kampen
stod, og det er ikke udelukket,
at Tyskernes ene Maal var ”off
side”.”

Når det gælder mål, lagde
HfS ud med at komme foran
2-0, ”og man gættede saa
smaat paa en solid Sejr”. Men
”Fodboldheldet er lige saa
omskifteligt som Vejret nu i
Gaar”, og i anden halvleg
fandt tyskerne tre gange vej
til HfS’ mål. Svend Aage Ja-
cobsen brillerede dog med et
flot hovedstød, der betød, at
det dansk-tyske fodboldmø-
de endte 3-3.

Og det var måske meget
passende, når man medtæn-
ker det politiske aspekt i
kampen.

Det stoD i avisen
Journalist Christian Rimestad
dykker ned i avisarkivet -
på jagt efter stort og småt.


