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HORNEPOSTEN NR. 7/1993 
 

HORNE SKYTTEFORENING 

 
Fra skydebane til vikingesti 

 

Syd for Hornelundvejen ved naturstien lå på den østlige skråning mellem træerne tidligere Horne 

Skytteforenings stolthed, skydebanen med både 50 og 200 meter bane. 

 

Går man lidt ind mellem træerne kan man stadig se et par betonklodser, hvor standpladsen til 200 m 

banen har været. Indtil foråret stod stadig resterne af skydehuset med muret boks med jerndør til 

riflerne, og på den modsatte side af bækken på den vestlige skrænt, den i beton støbte markørgrav 

med plads til 4 skydeskiver. Begge dele er fjernet i forbindelse med anlæggelse af naturstien. 

 

Horne Skytteforening er stiftet i 1867 og har været blandt de første i Ribe Amt. Især efter krigen i 

1864, hvor Danmark mistede Sønderjylland, kom der gang i skytteforeningerne. Der lå ægte 

forsvarsvilje og fædrelandskærlighed bag. Det var en styrkelse af forsvaret, hvis landets befolkning 

var øvet i riffelskydning. Nederlaget skulle hævnes. 

 

Mange unge mænd her fra egnen deltog og faldt i krigene 1848-50 og 1864. 2 unge mænd fra Horne 

faldt i slaget på Isted Hede i 1850 (mere herom senere). 

 

Hvem der har været initiativtager til Horne Skytteforening, og hvem der var foreningens første 

formand står hen i det uvisse. 

I 1880 har 9 skytter fra Horne deltaget i Ribe Amts årlige skyttefest og præmieskydning. Der deltog 

skytter fra 21 kredse og holdet fra Horne sluttede på 11. pladsen. Blandt de yngre skytter var der 

præmie til J. Andersen. 

 

I 1891 har foreningen haft 39 skytter over 20 år, og de har haft stor opbakning, det fortæller den 

ældste bevarede protokol startet i 1888 og sluttet i 1906, idet pigerne fra de forskellige dele af 

sognet har samlet penge ind til præmier til skytterne. 

 

Herefter er der et spring i rækken af protokoller frem til 1933, men af referater i Ribe Amts tidende 

kan vi se, at skytterne fortsat har deltaget i den årlige skyttefest og præmieskydning. 

 

I halvfjerdserne fik gymnastikken en plads ved siden af skydningen, og fra midten af samme årti var 

gymnastikkonkurrencen en fast bestanddel af den årlige skyttefest. I august 1886 afholdes årsfest i 

Ribe kun med gymnastik. Skytterne skød kredsvis, hvorefter resultaterne blev samlet ind. 22 kredse 

deltog med gymnastik og med tilskuere deltog i alt 4.000 mennesker. Ved festen holdt 

amtskytteforeningens formand La Cour et foredrag, hvor han talte for den svenske gymnastiks 

indførelse i stedet for den nu brugte danske. 

 

Der har sikkert også været gymnastik i Horne på dette tidspunkt, men de har ikke deltaget i 

amtsfesterne. Først i 1890 ser vi et skrevet vidnesbyrd om gymnastik, idet det i den gamle protokol 

omtales bidrag fra 27 ”gymnastikker”. 
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Der har også været kvindegymnastik i Horne i begyndelsen af dette århundrede. I 1909 deltog 2 

hold fra Horne i årsfesten. 

Ved olympiaden i Stockholm i 1912 deltager Kr. Peder Jensen på det danske gymnastikhold. Han 

var både gymnast og skytte. 

 

I midten af tyverne vandt både de mandlige og kvindelige gymnaster 2. hovedkreds’ konkurrence 

flere år i træk. 

Bukhs gymnastik var kommet på mode og flere af de unge fra Horne havde som nogle af de første 

på egnen været på gymnastikhøjskole i Ollerup og der lært Bukhs gymnastik. 

 

I 1929 skiltes skytternes og gymnasternes veje både på landsplan og lokalt. Dette år gives for sidste 

gang tilskud fra Ribe Amts Skytteforening til gymnasterne i Horne, i alt 37 mandlige og 29 

kvindelige. 

 

Om Horne Skytteforening fortæller Jørgen Rasmussen, Bounum, der er født i 1906, at han i 1924, 

som 18-årig, meldte sig ind i Horne Skytteforening. 

 

Han spillede oprindelig fodbold, men hans far syntes, at han fik for mange skader, så efter en kamp 

mod Gårde, hvor han var målmand og var blevet sparket over fingrene, så han ikke kunne malke 

køerne, sagde hans far til ham, at der også var anden sport end fodbold. Jørgen meldte sig så ind i 

skytteforeningen. 

 

Skydebanen lå dengang i Bjerremose Kær mellem Kr. Schmidts gård (Bjerremosevej 28) og Mads 

Guldagers gård (Bjerremosevej 32). Man skød over engen og Jørgen Rasmussen husker, at engang 

der var skydning, stod engen blank af vand, men at de skød hen over vandet. Skytterne han skød 

sammen med var bl.a. K. P. Jensen, Mathinus Schmidt og Kr. Schmidt. 

 

Om vinteren skød de 15 meter med salongevær i salen på afholdshotellet. Dengang kostede et nyt 

salongevær 100 kr. I dag over 7.000 kr. 

 

Under sidste del af krigen 1940-45 var der forbud mod skydning med riffel.  

 

Efter krigen opstod ønsket om en ny 200 meter skydebane. Der blev indgået overenskomst mellem 

Horne Skytteforening og lodsejerne Hans Østergård, Peder Madsen og Ankjær Søndergård, på hvis 

jorder en ny skydebane blev anlagt med standplads i Peder Madsens eng og med skiveopstilling i 

Hans Østergårds bakkeskråning i retning fra nordøst til sydvest. Der blev opført skyttehus og 

standpladser til både 50 meter bane og 200 meter bane. Bortset fra det rent håndværksmæssige blev 

arbejdet udført af interesserede skytter. 

 

Den 18. juni 1946 blev banen besigtiget af overbetjent Andersen, Ølgod og den 21. juni blev banen 

indviet. Resten af året fortsattes med skydning søndag formiddag og fredag aften. Som markører 

lejede som regel nogle drenge. 

 

Med den nye bane fik foreningen en opblomstring med op til 49 medlemmer først i halvtredserne. 

Foreningen havde et godt hold, som i flere år vandt det hele, og derfor var almindelig frygtet af 

naboklubberne. 

I mange år kunne man hver søndag formiddag høre skuddene fra skydebanen i Hornelund, men 

sidst i tresserne svandt interessen og ifølge protokollen er der sommeren 1971 skudt for sidste gang. 
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I 1979 er der udsendt brev til skytteforeningens medlemmer om foreningens ophør. 

 

I 1933 afgik den mangeårige formand Kr. Peder Jensen. 

Siden har formændene på skift været P. Norup, Andreas Håhr, Chr. Brabech, Svend Jessen, Jørgen 

Rasmussen, Gunner Kristiansen, Gunner Søndergård og Svend Aa. Tonnesen. Som en tidligere 

formand nævnes Mathinus Schmidt. 

Kr. P. Jensen var endvidere formand for Ribe Amts Skytteforening i en årrække. 

Kr. Peder Jensen blev udnævnt til æresmedlem både i Horne Skytteforening og i Ribe Amts 

Skytteforening. 

 
Efter at skydningen var ophørt i foreningen meldte Jørgen Rasmussen sig ind i Ølgod 

Skytteforening, hvor han stadig er aktiv. 2 skuffer fyldt med sølvtøj samen en vandrepokal udsat af 

Ribe Amts Skytteforening, og som Jørgen nu har vundet 7 gange, er blot nogle af de synlige beviser 

på hans knap 70 år som aktiv skytte. 

Som afsluttende krølle på historien fortæller Jørgen Rasmussen, at man ikke må ryge i 4-5 dage før 

en konkurrenceskydning, og at det nok er en medvirkende årsag til at han er blevet så gammel. 

 

Endvidere tak til Kr. Pallesen for oplysninger. 

Horneposten/Kurt Vig 
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