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HFS’ danske mester besøger
Horsens for første gang i 53 år
3Lis Josefsen
vender hjem til sin
fødeby for første
gang, siden hun
tog til USA i 1957

sin fætter. Derefter tager
hun til en veninde i Aarhus
og kommer til Forum Horsens - få meter fra den idrætspark, hvor hun var en af
Danmarks bedste idrætsudøvere for 53 år siden.

Danske rekorder

Af Tommy Poulsen
tp@hsfo.dk

HORSENS - Lis Josefsen var

en af de største idrætsprofiler i Horsens i 50’erne.
Fra 1952 til 1956 vandt hun
tre danske mesterskaber i
atletik, to i højdespring og et
i 80 meter hækkeløb.
Desuden var hun en fremragende håndboldspiller i
HFS og var med til at vinde
det jyske mesterskab i mesterrækken i 1953.
Den 10. februar 1957 blev
hun hyldet efter sin sidste
håndboldkamp for HFS i
Horsens Tennishal.
Den 17. februar 1957 rejste
den kun 20-årige Lis Josefsen til USA med skib fra
København til New York
sammen med sin familie,
der havde besluttet at emigrere, selv om ingen af dem
kunne tale engelsk.

Til Sport Awards
Lis Josefsen har ikke siden
været i Danmark.
Om to uger vender hun tilbage til Horsens i en alder af
73 år.
Hun har sagt ja til at komme til Sport Awards lørdag
den 29. januar. Her vil hun
overrække en af priserne.
Desuden bliver hun interviewet af konferencier Line
Baun Danielsen. Det sker på
engelsk.
Lis Josefsen har ikke brugt
sit danske sprog i mange år,
og det bliver første gang,
hun rejser ud af USA. Hun er
amerikansk
statsborger,
men måtte først ud og have
et nyt pas, efter at hun havde fået sin flybillet. Hun har
ikke haft brug for et pas i
mere end 50 år.

Amerikansk mester
Historien om Lis Josefsen er
et fantastisk stykke dansk og
horsensiansk idrætshistorie.
Siden hun fik en plads i
„Hall of Fame“ ved Sport
Awards i Horsens for fem år
siden, har vi ledt efter hendes adresse i USA.
Gunner Knudsen fra Horsens Idrætsarkiv har i samarbejde med en svensk idrætshistoriker Jöran Hedberg forsøgt at finde Lis Josefsen.
Via internet fandt Gunner
Knudsen frem til, at Lis Josefsen havde vundet det
amerikanske mesterskab i

0 Lis Josefsen, der vandt tre danske mesterskaber og satte to danske rekorder, rejste til USA den 17. februar 1957. Siden har hun
ikke set sin fødeby Horsens. Om to uger kommer hun igen.
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Alvorlig ulykke

højdespring i 1959, 1960 og
1961.

Tæt på OL i Rom
Hun var tæt på at kvalificere
sig til OL i Rom i 1960 i højdespring, men hendes
ansøgning om amerikansk
statsborgerskab blev først
efterkommet i 1961, selv om
det amerikanske atletikforbund pressede på for at få
Horsens-pigen med til OL.
Med disse oplysninger
sluttede sporet i den horsensianske „Sporløs“ og jagten
på Lis Josefsen.
Det lykkedes at finde to
gamle adresser på hende,
men ikke den aktuelle
adresse.

Tilfældigt
Men verden er lille.
Horsens Folkeblad var på
besøg hos den danske håndboldlegende Mogens Cramer i Helsingør i forbindelse
med fodboldlandsholdets
træningslejr.
Mogens Cramers kone Birgitte Cramer spillede sammen med Horsens-pigen
Birgit Rasmussen på håndboldlandsholdet.
Mens snakken om Birgit
Rasmussen gik, sagde Birgitte Cramer pludselig:
- Når du er fra Horsens,

Det var i 1953, hun vandt sit
første danske mesterskab på
Østerbro Stadion, og hun
vandt i alt tre guldmedaljer,
en sølvmedalje og en bronze
i DM i atletik.
Den 17. september 1956
tangerede hun Anne Iversens otte år gamle danske
rekord i højdespring på 1,62
meter.
Den blev forbedret i 1957
til 1,63 meter af Mette
Schwartzlose.
Lis Josefsen havde også en
dansk rekord i femkamp
med 2907 points, sat ved de
jyske mesterskaber i Horsens Idrætspark i 1956.
Hun repræsenterede Danmark to gange på atletiklandsholdet i 1955 i Rostock
og i Borås i Sverige i 1956, og
hun var tæt på at blive udtaget til OL i Melbourne i 1956.
- Oplysningerne om Lis Josefsens præstationer i Danmark og USA styrker hendes
position som den største idrætskvinde, Horsens har fostret, siger Gunner Knudsen
fra Horsens Idrætsarkiv.

0 Lis Josefsen sammen med sin bror Palle og sine forældre Erna og Ejnar Josefsen efter
ankomsten til USA.

må du da også kende Lis Josefsen?
- Det er pudsigt, du nævner hende, for hende har vi
ledt efter i fem år.
- Jamen, vi spiller kort
med hendes fætter Jens Josefsen, og han ved, hvor du
kan finde hende.
Så er det, man tænker, at
der er mere mellem himmel

og jord... Sådan gik det til, at
Gunner Knudsen kunne tage fat på anden akt af „Sporløs“.
Via Jens Josefsen blev kontakten til Lis Josefsen skabt.
Hun bor nu i Columbia i
South Carolina.
Jørn Simmenæs var med
på idéen med at hente Lis Josefsen til Horsens til Sport

Awards, og samtidig får hun
mulighed for at møde sine
landsholdskammerater fra
atletiklandsholdet i Borås i
1956, Hanne Hansen, som
bor i Ejby og gæstede idrætsarkivet i Horsens for et par
måneder siden, og Birgitte
Cramer.
De første dage tilbringer
Lis Josefsen i Helsingør hos

Hendes første tid i USA var
meget vanskelig. Hendes far
måtte tage hårdt og beskidt
job på støberivirksomheder,
men han blev uddannet som
former og fik nogle gode år
inden for metalindustrien.
Familien fandt sig til rette
i USA, men det kunne være
endt med en tragedie.
Lis Josefsen var involveret
i en meget alvorlig færdselsulykke. Hun blev alvorligt kvæstet og lå i coma i
lang tid. Familien måtte sælge alle ejendele for at betale
hospitalregningerne. Ulykken skete efter Lis Josefsens
sidste amerikanske mesterskab den 2. juli 1961.
Efter at hun var blevet
rask, fik hun arbejde i et
stort firma „Procter & Gamble“, der producerer sæbe,
olie og bleer.
I 1967 blev Lis Josefsen gift
med Gerald Leroy Bear i Californien og skiftede navn til
Lis J. Bear.
Sammen fik de sønnen
Michael Josef Bear. Hendes
mand døde i 1991 i North
Carolina, hendes mor døde i
1981 og hendes far i 1989.
Hendes storebror Benny er
død, mens hendes lillebror
Palle bor i Texas.

