
1952 – 1961 Atletik  
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 agtede at fortsætte 
karrieren.   
  
Især siden Sport Awards Horsens i 2007 startede sit Horsens Hall of Fame og sine shows for horsensiansk idræt i Forum 
Horsens, har mange stillet spørgsmålet: Hvordan var det gået Lis Josefsen – lever hun endnu?     
 
Først da en svensk idrætshistoriker, Jöran Hedberg, i 2010 søgte oplysninger i idrætsmiljøet i Horsens, og en undersøgelse 
blev sat i gang, 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 styrker hendes i forvejen fornemme position som den 
største idrætskvinde Horsens har fostret. 

Lis Josefsen 
tegnet i 1956 af sportsjournalist Arne Tillisch, Horsens Folkeblad 

 

Horsens Idrætsarkivs samling / HfS Atletikafdelings udklipsbog 1944-1957 

Lis Josefsen (midterst) – på hjemmebane i Horsens Idrætspark i 1954 – i fin stil, lavt over hækken, på vej mod et af sine 
jyske mesterskaber i 80 meter hækkeløb.                                                                       Foto: Horsens Idrætsarkivs samling / fotograf ukendt. 



 Lis Josefsen – en seriøs ung idrætskvinde:    
Tangerede dansk rekord i Bukarest 
og blev tredobbelt dansk mester 
 – vandt sin første DM-medalje som 16-årig  
 
Første gang Lis Josefsen gjorde sig bemærket ved et dansk seniormesterskab 
var den 17. august 1952 på Åbyhøj Stadion, hvor hun som kun 16-årig vandt 
sin første medalje – af bronze – ved at springe 1,48 i højdespring, hvilket var 
jysk rekord.    

 Inden Lis Josefsen udvandrede til USA blev det til i 
alt 5 medaljer ved DM, de 3 af guld, 1 af sølv og 1 af 
bronze.  
Det første Danmarksmesterskab blev vundet den 
16. august i 1953. På Østerbro Stadion, vandt hun 
højdespringskonkurrencen med et spring på 1,52.  
 
Dobbelt dansk mester  
og mesterskabsrekord  
I weekenden den 11.-12. august 1956 på Århus 
Stadion lykkedes det for Lis Josefsen at blive 
dobbelt dansk mester ved at vinde 80 m hækkeløb i 
tiden 12,3 og højdespring med et spring på 1,56, 
hvilket var ny mesterskabsrekord.   
Det har sikkert været 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 mangekamp – to i 
femkamp og et i ottekamp.  
  

Resultaterne og hendes deltagelse i mangekamp 
understregede den bredde og seriøsitet som Lis 
Josefsens arbejdede med i sin idræt.  

 

På Danmarks atletiklandshold 
To gange opnåede Lis Josefsen at repræsentere Danmark på atletiklandsholdet.  
Hun debuterede den 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 den 8. september 1956 i 
Borås, mod Sverige og Finland. Her stillede Lis Josefsen op i disciplinerne højdespring og 
80 m hækkeløb. Sverige vandt med 89 point, foran Finland med 69 point og Danmark med 
51 point. 
 

 
 
Danmark 
   
Danske 
mesterskaber 
 
Højdespring 
1953 – højden 1,52  
1956 – højden 1,56  
           - mesterskabsrekord  
 
80 m hækkeløb 
1956 – tid 12.3 
 
Verdensrekorden i 80 m hækkeløb 
var i 1956: 10,6 
 
Danske rekorder 
 
Femkamp 
1956 – 2907 point 
(eller 3735 point efter ny tabel) 
 
Højdespring 
1956 – højden 1,62 (Bukarest) 
En tangering af Anne Iversens 
danske rekord fra 1948. 
Rekorden bestod til 1957. 
 
Verdensrekord i højdespring var i 
1956 på 1,76, højden for olympisk 
guld i Melbourne.  Både sølv og 
bronze blev vundet med spring på 
1,67.   
 

Andre resultater 
 

DM i højdespring 
1952 nr. 3 – højden 1,48  
(jysk rekord) 
 

DM i 80 m hækkeløb 
1955 nr. 2 – tid 12.8  
 
Jyske mesterskaber 
 

Slyngbold 
1953 – 42,39 meter 
80 m hækkeløb  
1953 – tid 13,2, 1954 – tid 13,3 
1955 – tid 12,6, 1956 – tid 12,4   
Højdespring   
1953 – højden 1,50  
1956 – højden 1,61  
Femkamp 
1955 – 2747 point (jysk rekord) 
1956 – 2907 point (dansk   -    ) 
(eller 3735 point efter ny tabel) 
Ottekamp  
1956 – 5370 point 
 

Håndbold 
 

Jysk mesterskab 
1953 – den jyske mesterrække 

Lis Josefsen 
(født 27/3 1936) 
resultatliste 

Lis Josefsen 
 

Collage af Albert Rasmussen, 
Horsens Idrætsarkivs samling 

 

Dansk rekordtangering i Bukarest  
og en flot dansk rekord i femkamp 
 
Et af de flotteste resultater i sin danske karriere 
opnåede Lis Josefsen den 17. september 1956 i 
Rumæniens hovedstad Bukarest, hvor 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 1957forbedrede Mette Schwartzlose 
rekorden med én centimeter til 1,63.  
 

Yderlig et flot resultat var det, da Lis Josefsen ved de 
jyske mesterskaber i 1956 i Horsens Idrætspark den 5. 
august satte dansk rekord i femkamp med 2907 point.    

               Lis Josefsen  
   tangerede dansk rekord i Bukarest                                                                  

 Foto: Politikens Årbog HVEM HVAD HVOR 1957 



Horsens sagde farvel  
og tak i Tennishallen 
- Lis havde 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 mandag 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. 
 

Telegrammer kun i begrænset omfang  
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.   
 

Fødselshjælperen til denne ”nyhed” var den svenske idrætshistoriker, Jöran 
Hedberg, der ihærdigt søgte oplysninger til sin bog ”Kvinnlig mångkamp i 
Norden 1928-2009”, som han havde arbejdet på i flere år. 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 Atletica viderebragte sagen til Horsens Idrætsarkiv, 
hvorfra en 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 hende i USA – i hendes fortsatte 
idrætskarriere.  
 

Interessante fund på internettet   
Via internettet fandtes hurtigt overraskende oplysninger om, at en 
Lis Josefson var blevet tredobbelt US Champion i højdespring 1959, 
1960 og 1961. 
Jöran Hedberg havde en vis skepsis for denne oplysning p. g. a. son-
endelsen i efternavnet, selvom resultaterne matchede fint med Lis 
Josefsens niveau fra tiden i 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: Är det någon i dansk 
athletik som vet att en dansk pige var tre gånger ameriskansk mäster i höjd, 
eller har man glemt det? 
 

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

 

Jysk mester i håndbold  
 
Ved siden af atletikkarrieren dyrkede 
Lis Josefsen håndboldspillet, hvor hun 
var fløjspiller på HfS’ bedste kvindehold 
i den jyske mesterrække. 
Med dette hold opnåede at vinde et jysk 
mesterskab i 1953.   
 

 
 
De jyske mestre fra HfS med målvogteren 
Irma Jensen forrest.  
Midterst: Jytte Kraus, Erna Lund, Anne-
Lise Sørensen og Birgit ”Snuske” 
Rasmussen.  
Bagerst: Anne Lise Jensen, Lis Josefsen, 
Else Jensen og Sonja Christensen.  
 
Foto: Horsens Idrætsarkivs samling / fotograf ukendt. 

 

Lis Josefsens resultater i USA  
fundet på Nettet i april 2010 

 

 
SPORTS HISTORY 
 

 
U. S. Women's Outdoor 

Track & Field Championships 
High Jump 

Year Champion Height 
1959 Lis Josefson 5-4 
1960 Lis Josefson 5-5.25 
1961 Lis Josefson 5-1 

 

 

HickokSports.com - History - U. S. 
Women's Outdoor Track Champions ... 
 
 

United States Championships (Women) 
 

 - Side 977 
Frank Grant Menke - 1963 - 1044 sider 
1959 - Lis Josefsen  
1960 - Lis Josefsen 
1961 - Lis Josefsen   

 - Side 491 
Ralph Hickok - 1977 - 543 sider 
1959 Lis Josefsen 5-4 
1960 Lis Josefsen 5-5.25  
1961 Lis Josefsen 5-1 

http://www.hickoksports.com/index.shtml
http://www.hickoksports.com/history/uswotrk2.shtml
http://www.hickoksports.com/history/uswotrk2.shtml
http://www.gbrathletics.com/nc/usaw.htm
http://books.google.dk/books?id=AE2FAAAAMAAJ&q=lis+josefsen&dq=lis+josefsen&cd=1
http://books.google.dk/books?q=+inauthor:%22Frank+Grant+Menke%22
http://books.google.dk/books?id=mJkYAAAAIAAJ&q=lis+josefsen&dq=lis+josefsen&cd=2
http://books.google.dk/books?q=+inauthor:%22Ralph+Hickok%22


Den tredobbelte danske mester Lis Josefsen udvandrede til USA  

Blev US-champion tre gange og sprang højere 
end den danske rekord men OL glippede igen  
– et manglende statsborgerskab blev en hindring 
 
Det vides ikke, hvor hurtigt Lis Josefsen fik genoptaget karrieren efter ankomsten til 
USA i 1957.  
Beretningen om familien Josefsens svære 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 førte  
til 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. Mette 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 er registreret hos Dansk Atletik Forbund. 
 

De slagne konkurrenter kom til OL 
Lis Josefsen måtte blive hjemme – igen  
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.  

Lis Josefsen  
(født 27/3 1936) 
resultatliste 

 

USA 
 
US 
Championships 
 
Højdespring 
 

1959 – højden 1,625 (Ohio) 
1960 – højden 1,657 (Texas) 
1961 – højden 1,55 (Indiana) 
 
Der er regnet med millimeter, 
da resultaterne er konverteret 
fra inches og tommer.   

 

Lis Josefsens tredje  
og sidste 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 mesterskabsstævner, 
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.  

       Wilma Rudolph              
        Foto: Google / internettet 



Mesterskaber delvist omtalt            

men aldrig i en samlet helhed 
- og ingen omtale af 1961-resultatet 
 
Det endelige bevis på, at det var Horsens-pigen 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 
internettet 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 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 amerikanske mesterskaber har efter alt at 
dømme aldrig fået en samlet omtale i nogen medier i Danmark, så her var 
tale om en 50 år gammel ”nyhed”. 
 

Lis Josefsens 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 mor og far var afgået ved døden i henholdsvis 
Californien og North Carolina. Søgningerne blev herefter begrænset til de to 
stater.  En søgning i California Marriage Index efter Lis S Josefsen gav resultat.  
 

Lis Josefsen blev 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 tilsyneladende solgt i 
oktober 2009, så det var to gamle adresser, der var fundet frem til. Det tidligere 
sendte brev til Lis J Bear har således ikke haft gode udsigter for at nå frem til 
hende.  
To måneders søgen havde givet fine oplysninger, men selve det at finde personen 
Lis Josefsen Bear var endt i et foreløbigt vildspor.  
 

En tilfældig ny mulighed opstod 
Her skete så 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 fra atletikklubben Hjorten, som kunne fremvise et billede af hende selv sammen med 
de to Horsens-piger Lis Josefsen og Hanne Nielsen under en atletiklandskamp i Borås i 1956.  Tilmed kunne ægteparret 
Cramer oplyse, at de jævnligt spillede kort med Lis Josefsens fætter Jens Josefsen – en ny mulighed for kontakt var skabt.  
 

Første opkald fra Europa i 50 år  
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 storbror indtil de døde, 
hvorimod han havde mistet kontakten til Lis Josefsen, da hun på et tidspunkt var flyttet til Tennessee. Det var gennem 
storebrorens datter, at Jens Josefsen fandt frem til Lis Josefsens Bears telefonnummer efter en henvendelse fra Tommy 
Poulsen.  
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, men efter Jens Josefsens udsagn lød hun til at være frisk. 
  

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. 

 

Lis Josefsen karriere i USA  
omtalt i lokale aviser 

 

Notits i Horsens Folkeblad, under rubrikken  
”Sport i småfinter”, lørdag den 4. juli 1959.  
Omtalt som ”stævne” – ikke som 
”mesterskab”.  
Nogenlunde samme omtale i Horsens Social-
Demokrat den 3. juli 1959.  

 

Artikel i Horsens Folkeblad lørdag den 23. 
juli 1960 skrevet af tidligere sportsjournalist 
ved Horsens Avis, Paul Nielsen, som netop 
var startet på Folkebladet.  
Artiklen var ikke bragt på sportssiderne, men 
på siderne med andet lokalstof.  



Fik succes i USA efter en meget svær start  

- en trafikulykke årsag til karrierestop?   
Lis Josefsens historie i USA  
Ifølge oplysninger fra fætteren Jens Josefsen, den 22. juni 2010. 
 

Tilbage i 1950’erne var Lis Josefsens storbror og dennes hustru emigreret til USA via kontakt med Utah-mormoner i Horsens. 
Når de var blevet godt etableret i USA, ville de sende bud efter resten af familien. Da det skete besluttede Lis Josefsen, hendes 
lillebror og forældre sig for at udvandre. Den 17. februar 1957 afrejste de med skib fra København til New York.  
 

Svær start for hele familien 
Ankomsten til Amerika og starten derovre var en barsk oplevelse for hele familien. Fra New York skulle de videre med tog til 
Californien – og ingen af dem kunne sproget! 
De manglende sprogkundskaber var i det hele taget et stort problem i begyndelsen. Lis Josefsens lillebror kom i skole, mens 
de øvrige måtte lade sig nøje med de ringeste jobs. Lis Josefsen og hendes mor, fik arbejde på en syfabrik. Det har sikkert 
været et knokkelarbejde.  
Sværest havde Lis Josefsens far det imidlertid. Han måtte finde sig i skiftende job i støberivirksomheder med beskidt og hårdt 
arbejde, men efterhånden fik omgivelserne øjnene op for hans faglige kvaliteter. Uddannelsen som former, gav ham nogle 
kvalifikationer indenfor metalindustrien, som ingen andre havde. Han var en god håndværker og det sikrede ham hen ad vejen 
nogle bedre jobs. 
 

Havde sportslig succes  
men så indtraf ulykken 
Efter den svære start fik familien Josefsen efterhånden styr på tilværelsen og Lis Josefsen fik gang i idrætskarrieren igen – 
med succes. Alt tegnede lyst og lykkeligt.  
Men pludselig en nat skete katastrofen.  
Lis Josefsen blev involveret i en meget alvorlig færdselsulykke, hvor hun blev svært kvæstet og lå i coma i lang tid. Familien 
måtte sælge alt for at betale hendes hospitalsregninger.  
Heldigvis blev Lis Josefsen rask igen, men familien var for en tid sat økonomisk tilbage.  
 

Ulykken årsag til karrierestop? 
Jens Josefsen mente, at ulykken var indtruffet i 1960, men den er efter al sandsynlighed sket efter 1.–2. juli 1961, hvor Lis 
Josefsen vandt sit sidste US-mesterskab.   
Her er måske forklaringen på, at man fra personer her i Horsens (uafhængig af hinanden) har hørt udsagnet, at ”Lis Josefsen 
sidder i kørestol i USA/Canada”. Måske har familie i Horsens i sin tid hørt om ulykken og/eller har ulykken været omtalt i de 
lokale aviser?  
Måske var færdselsulykken årsagen til Lis Josefsens karrierestop?   
  

Blev rask og giftede sig       
Efter at Lis Josefsen var blevet rask, fik hun arbejde hos Procter & Gamble, et meget stort firma, som blandt andet producerer 
sæbe, olie og bleer.  
Lis Josefsen giftede sig i 1967 i Californien med Gerald Leroy Bear og sammen fik de sønnen Michael Josef Bear. 
Lis Josefsen Bear blev enke i 1991, da Gerald Leroy Bear afgik ved døden i Cherokee, North Carolina. 

 
 

 

En imponerende forsamling: 1 kvinde og 7 mænd = 49 danske mesterskaber 
Se godt på de festklædte og stolte 
mennesker som var samlet i Albert 
Rasmussens hjem i forbindelse med 
HfS’ 40 års jubilæum i 1955. Det er 
fra venstre Lis Josefsen, Albert 
Rasmussen, Vagn Rasmussen, 
Asger Horne Jensen, Niels Møller, 
Emil Højer, Pahlm Jensen og 
August Olsen. De er noget særligt! 
På det tidspunkt repræsenterede de 
tilsammen 47 danske mesterskaber i 
atletik. Året efter i 1956 steg tallet til 
49, da Lis Josefsen vandt sine to 
sidste mesterskaber, inden Hanne 
Nielsen i 1957, med det allersidste 
mesterskab til HfS atletikafdeling, 
afsluttede en epoke i Horsens idrætten 
med 50 danske mesterskaber på 40 år.   

 

Foto: Horsens Idrætsarkivs samling / fotograf ukendt 
 



1955 – 1956 Atletik 

Horsenspiger på atletiklandsholdet i Borås 
hvor modstanderne var Sverige og Finland  

 

HfS-pigerne opnåede fem landskampe   
Fem gange har Horsens været repræsenteret på kvindelandsholdet i atletik. Det er ikke overraskende byens 
gennem tiderne eneste kvindelige danske mestre, de to HfS-piger Hanne Nielsen og Lis Josefsen, som er 
noteret for henholdsvis tre og to kampe.    
Lis Josefsen var den første horsensianer, som blev udtaget til landsholdet. Hun debuterede den 9. – 10. juli 1955 mod 
Østtyskland i Rostock, hvor hun deltog i højdespringskonkurrencen. 
Året efter, den 7. – 8. juli 1956, fik Hanne Nielsen sin debut i København mod østtyskerne og var her med i hele tre 
discipliner: 100 m, 200 m og 4x100 m stafet. To uger senere, den 19. – 20. juli, var der genvalg til Hanne Nielsen mod Norge 
og Finland i Oslo, hvor hun løb 80 m hæk.  
Sidste gang Horsenspigerne optrådte på atletiklandsholdet var på samme hold mod Sverige og Finland i Borås, den 8. 
september 1956. Lis Josefsen deltog i højdespring og 80 m hæk, mens Hanne Nielsen var med i 80 m hæk og 4x100 m stafet. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Danmarks kvindelandshold atletik den 8. september 1956 på Ryavallen i Borås mod Sverige 
og Finland. 
 

Den eneste gang de to Horsens-piger Lis Josefsen og Hanne Nielsen optrådte på det samme landshold.  
 

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..        


