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18 HORSENS 

DETSTWIAVREN 
Journalist Christian Rimestod 
dykker ned i ovisarkivet -
pa jagt efter stort oq smot. 

Horsens Rideklub taenkte stort i 1921: 
I Gaar havde vi saa Horsens 
femte Derbydag 
11910'eme og 1920'eme arrangerede rideklubben seks 
gange hestev^deteb pa By^olm Mark. Succesen var i 
bus - indtil regnen i 1921 begyndte at blande sig. 
F O R T I D P A T R Y K 

CtmstjanRiiimtDd 

t , Pa in gang en opmun-
Irende og en sorgelig historie 
- det er, hvad denne sondags 
tilbageblik p4 forgangne ti-
derbyderpl 

Du skal med til hestevaed-
deteb pa Bygholm Mark - i 
dag Bygholm Park. Et stor-
stilet arrangement, der for 
100 ar siden var med til at 
placerc Horsens pa dan-
markskortet - og som ramte 
ind 1 det, der bar slaet mange 
udendBrs festivaler og stsev-
ner omkuld; regnvejr. 

Resultatet blev, som over-
skriften i avisen mandag 13. 
juni 1921 fortasUer, "For faa 
Mennesker og for faa Rytte-
re". 

Men f0rst lidt baggrund, 
som Gunner LindbEk Knud-
sen fra Idrstsarkivet i Hor
sens bar hjulpet med. 

Stofe Horsens-dage 
11910'eme og 1920'eme ar
rangerede Horsens Rideklub 
- med klubbens formand, fa-
brikant Alfred Petersen som 
en af de udfarende krafter -
seks gange hestevneddelob pa 
Bygholm Mark: sendagene 9. 
juni 1912, 2. juli 1916, 8. juli 
1917,13. juli 1919 og 12. juni 
1921 samt lerdag 15. juli 
1922. 

Historien om vaeddetebe-
ne kan bla. teses i det ju-
bilaeumsskrift, Horsens Ride
klub udgav, da klubben i 1942 
markerede sine forste 40 ar. 
Et af kapitleme handler om 
"Da Rideklubben skabte sto
re Horsens-Dage", som det 
udtrykkes. 

Her fortaelles om, hvordan 
"hele Byen og hele Egnen tog 
Del", da det farste vaeddelob 
fandt sted i 1912. "Horsens-
Bladene bragte en efter Dati-
dens Forhold meget omfat-

Dsrliy-stemninq pa Bygholm Nnlter. BilMet er fra loddeKbet 8. juli 
1317. Fob) udMnt of Idratsarkiiet 

Damerne bar ikke nogen saerlig 
Toilettepragttil Skue. Sommerensforskellige i , 
Moder var naturligvis reprcesenteret af t 
ByensogOmegnenssmukke Darner, men 
desvaerre det meste of Tiden skjult under et 
mod Regn besl^ende Overtrak. '̂ , 

ft 
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tende Forhaandsreportage, 
ja, skrev endog ledende Ar-
tiklerom Begivenheden, som 
man ansaa for saa betyd-
ningsfiild, at den maatte gen-
give Horsens Troen paa sig 
selv." 

Tryk pd totolisiitorBii 
Tusinder overvaercde treenin-
gen forud for arrangementet, 
og pa selve labsdagen 9. juni 
"stjevnede alt, hvad der kun-
de krybe og gaa, mod Byg-
holms Mark, og der udfolde-
de sig et Derby-Liv paa Plad-
sen, som man skulde belt til 
Kabenhavn for ikke at sige 
udenlands for at finde Magen 
til", konstaterer jubilaeums-
skriftet 

Succesen blev gentaget i 
1916 med 10.000 tilskuere og 
en totalisator-omsastning pa 
ikke mindre end 26.000 kr. -

omregnet til nutiden ca. 1,1 
million kr. 

Men her som i mange an-
dre tilfaelde ville vejret i det 
lange lab ikke vsre med. Le
ber i 1921, som vi i dette blik 
100 ar tilbage i tiden rammer 
ned i , var praeget af d^rligt 
vejr, og det samme gjaldt 
vseddelabeti 1922. "Begge Ar
rangementet gav Undetskud, 
som maatte delvist daekkes af 
Garanteme", og "siden har 
der ikke vaeret holdt Totalisa-
tor-Vsddel0b i Horsens", 
kan man laese i skriftet fra 
1942. 

Desfceptiskefikret 
At diskussionen om det beti-
melige i at afholde lobene var 
i fiild gang allerede i 1921, 
finemgar klart af artiklen i den 
100 argamle avis; 

"Da Sporgsmaalet Vcedde-

l0b iAari sin Tid blev sat paa 
Dagsordenen i Horsens Ride
klub, var der delte Meninger 
om det Fra flere Sider frem-
hffvedes det, at Situationen i 
det hele ikke indbod til at 
paatage sig den store Risiko, 
Arrangementet af Lobene 
medfarte, men man vedtog 
alligevel at gore det, og i Gaar 
havde vi saa Horsens femte 
Derbydag," lyder det i artik
len, som fortsajtten 

"De skeptiske fik Ret Trods 
en - det tar vi nok sige - stor-
stilet Reklame baade inden-
og udenbys var det ikke lyk-
kedes at tromme mere end 4-
5000 Mennesker paa den no-
get fjemtliggende Bane. Naa, 
selvfalgelig havde det blas-
sende kolde og bygede Vejr 
sin Del af Skylden herfor, 
men alligevel: Rideklubbens 
Formand, Fabrikant Alfr. Pe

tersen bar sikkert Ret, naar 
han mener, at Situationen har 
holdt Folk hjemme. 

Det er jo nemlig saadan, at 
skal man til Vaeddelab, skal 
man ogsaa spille i Totalisato-
ren. Og spiller man. har man 
en betydelig Udsigt til Tab. 
Hvis Totalisatoren ikke med-
virkede, vilde Labcne sikkert 
kun faa en meget lille Tilsku-
erkreds af sagkyndige - bety-
deligt mindre end i Gaar." 

Privottra 
Labsdagen var ikke kun prse-
get af for fa tilskuere; ogsa ryt-
teme manglede. F.eks. var til 
farste lab tilmeldt fire heste, 
men kun to til start "Forsin-
kede Tilskuere troede, det var 
en lille. privat Trasningskamp, 
de var ude for, da de saa de to 
Ryttere fare hen over 
Gransvasren." 

Paa Sendag Hestevaeddeleb paa Bygholm Mark Kl. 4. 
Musik, Totallsator gg Rosiauration paa fee^ge Pladaar. ^ 

Hofsans Folkabkid - imnonce for hastiK b 12. juni 1921 

Artiklen noterer ogsa, at et 
enkelt af labene bad pa noget 
sa ussedvanligt som en kvin-
delig rytter, frk. Nancy Jacob-
serr "Den unge, indtagende 
Dame red smukt og dristigt. 
men opnaaede dog ikke at 
blive placereL" 

Det blev dog til flere flotte 
kampe, sa "sportsligt var der 
ingen Grund til Beklagelse". 
Men "desvaerre holdt den fra 
Morgenstunden af tmende 
Hiramel ikke taet, medens La-
bene stod paa. Der kom et 
par fsle Regnbyger. saa det 
store Flertal af Publikum, der 
havde VEret saa forsynlige at 
tage Regnftakker og Paraply-
er med, fik god Anvendelse 
for dem". 

Forbigdct i tovshcd 
Vejret betad ogsa, at "Damer
ne ikke bar nogen saerlig 
Toilettepragt til Skue. Som
merens forskellige Moder var 
naturligvis repraesenteret af 
Byens og Omegnens smukke 
Damer. men desvaerre det 
meste af Tiden skjult under et 
mod Regn beskyttende Over-
t r ^ r . 

Facitblev, at 'Rideklubben 
havde baade . ^ e og Foma-
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Stutspurten i det tncfe of de one M, soni Uev ofvildet snidoq 
12. jiinM 921.-Tnta-(th.], aherende tabnliairt L H. Aggefli^ 
redet of direktH^ Axel bmholt vindar fonm Trim^ 
londbnigskandidiit Jens Sloth. Foto udUnt of Idnetsartdvet 

ed Mr. Nobody 
til vffiddel0b 

J0RGEKSENS HOTEL 
S s n i t i g den I 2te Juni 

I'. « i..J;.MM U 

tfaeddelgbsdagen. 
K a r o i i n e - A m a l i e l u n d : 

, 1 . . M;. Mu,,*!!r!!!;::'!:.,*!*™°r-''""''""'7:.;;v, 

De lokoie rastmiranter oq hoteHer w hett B M l pa. at Heit 
Honens beM potentieWe kunder i byen. 

jelse af Vaeddelobene, hvad 
den sportslige Del af Dagen 
angilr. Men "hvad den 0ko-
nomiske Side af Foretagendet 
angaar, skal vi folge en del af 
Taleme ved Festmiddagen i 

Afles og forbigaae den i Tavs-
hed", mener skribenten, sam-
tidig med at han udtrykker 
forhabninger om, at "Smaek-
ket ikke bliver saa stort at vi 
ikke fear Vaeddeteb til naestE 

Hestevaeddelab 
ved Horsens 

Svndag d. 12. Juni« K l . 4. 
8 Uki 5 FJadlik - 3 Firliidringsiil. 

s t a r t O r k H t e r . 

Tolalisatop Sr.'^sr*" 
R w e t a u r a U e n p a a alto P l a d s a r . 

C y k l a a t a l i l w d l a t l g a i H K a ' 

BUIetpriser: 
I . P l a d a i 

V a l u H e I ZW 4- «0 0>« S b t 
••pti i 1,1X1 4- « 0tc Sk*t. 
V o g n k o K i 7 Kr. 

•lUiiMap og P r o g r a o i n t a r Imai but Billetlunerer Wlw, 
Bo^buuUer M K i M f K i . Mr, IIHrMHa Bogliuac! umt^vcd 

Flittig ofmoiKerinq iagde op tU lebsdogen i 1921. 

S a d h^plada i 
I 3 ^ 4- 1-W Ore SlcaL 

D a n t a r i - l i»Ur«Sl>L 
m ! , » + 60 Ore Sk.1. 

Aar. De saetter en egen Kolo-
rit over Byen, foruden at de 
drager en Maengde fremmede 
hertil". 

Habet om vsddeteb nasste 
ar fik Folkebladcts udsendte 

opfyldt Til gengaeld sergede 
endnu en omgang med 
regnglade vejrguder for, at 
Horsens Rideklub derefter 
besluttede at sige stop. 

Med et glimt i 0jet indfanger Horsens 
Folkeblads udsendte stemningen 
pa Bygholm Mark 

F O R T I D P A T R Y K 

Christian Rimestod 
cr@hsft)Jlk 

Horsens Folkeblad fol-
dede sig virkeligud, da bladet 
for 100 4r siden tog til heste-
vasddelob pa Bygholm Mark. 

I en verden aif lokale histo-
rier, der oftest fyldte 10-20 
linjer, skiller reportagen fta 
l0bet sig ud ved at optage t s t 
pa tre spalter. O venikobet far 
den selskab af en artikel om 
festmiddagen efter lobet 
hvor de mange taler og talc-
re kort remses op, og af et 
causeri "Fra Sadlepladsen", 
skrevet imder market Mr. 
Nobody. Et causeri, som med 
et glimt i 0jet indfanger stem
ningen pa pladsen; 

"Bevaebnet med en Raskke 
gode Tips og med store For-
haabninger fulgte jeg i Gaar 
med Strammen den lange Vej 
til Vsddelabsbanen, og efter 
et lille piTvat Vaeddeteb for at 
naafrem til Totalisatoren, in-
den farste Lob sluttede, be-
fandt jegmigblandt de man
ge kendte Navne paa Sadle
pladsen. 

Jeg slog en lille Passiar af 
med Mads Kjaer om den far
ste Dyrlaege, Hr. Xenophon 
fl^ <det antikke, red.) Graeken-
land, og beundrede den ny-
delige lille lokale Rytterske 
Frk. Nancy facobsen, hvis 
Kostume bar fremha;ves som 
det smukkeste paa Pladsen, 
og derefter albuede jeg mig 
med Besvasr frem til den In-
dretning, som skulde blive 
skaebnesvanger for saa man
ge, Totalisatoren, der stadig 
var belejret af en Menneske-
maengde, grebet af Spilleli-
denskaben. 

Farst senere gjorde jeg den 
Opdagelse, at man blot skul
de gaa ind, hvor der stod Ud-
gang. For at konmie til, men 
da havde desvaerre alt for 
mange gjort den samme Op
dagelse. 

auniaiefiiiOBser 
Hvordan baerer man sig ad 
med at vinde i en Totalisator? 
Det er et Spargsmaal, jeg ger-
ne vilde have opklaret m. tt 
L eventuel Oprejsning for mi
ne slunkne Finanser ad Aare. 

Den Erfaring kabte jeg mig 
efterhaanden frem til, at de 

Sua underligtdet 
lyder, traf jeg paa 
Sadlepladsen en 
Mand, der havde haft 
Overskud. Han havde 
tjent1Kr.5O0re, 
som hanfremviste 
medstorog 
berettigetStolthed. 
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Tips, manfaar opgivet fra sag-
kyndig Side, er rent ad Hede-
husene til. Man skulde jo el-
lers tro, at det skulde vaere en 
nogenlunde ufarlig Sag at 
holde paa "Favorit". Men nej 
- se om ikke en "Brieftrager" 
slog den og samtidig mine 
Forhaabninger. Og naar 
"Express"-Fart ikke en gang 
kan Ware den, hvad skal man 
saa sige? 

Hinesidstepenge 
Alligevel vandt jeg i et Lab, 
nemlig det sidste. Da jeg efter 
en sagkyndig Bedammelse af 
de fire Heste - af de armield-
te 17! - som skulde delta,ge, 
styrtede til for at sa5tte mine 
sidste Pengc paa "Laughing 
Water", var labet allerede be-
gyndt og et Par Hundrede 
Mennesker naaede med mig 
ikke at faa gjort deres Ind-
skud. Hesten, jeg vilde have 
holdt paa, kom heldigvis ind 
som Nr. 2, saa Pengene var 
sparet Og hvad der er sparet 
er som bekendt fortjent -
blot jeg var kommet for sent 
til alle de andre Lob ogsaa! 

Saa imderligt det lyder, traf 
jeg paa Sadlepladsen en 
Mand, der havde haft Over
skud. Han havde tjent 1 Kr. 50 
0re, som han fremviste med 
stor og berettiget Stolthed. 
Dog - man skal ikke udfordre 
Skaebnen. Lidt efter saa jeg 
ham gaa sargende og ledende 
omkring; nu havde han tabt 
Pengene - paa Gransvaren! 

Med dette bedravelige lille 
Billede slutter jeg af Det pas
ser saa godt til min egen 
Stemning, og jeg har en svag 
Anelse om, at jeg har Lidei-
sesfaeller - ikke saa belt faa 
endda." 


