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DEN SIDSTE FRA 1962 HOLDET!

Efter at vi for nylig sagde farvel til højre 
og venstre back på holdet, der vandt 
det allerførste danmarksmesterskab 
til Skovbakken – Bent Jørgensen 
og Ole Sandhøj – er der kun én 
tilbage fra dengang, stregspilleren 
Knud Skaarup. Smed man bolden 
ind til Knud, var man sikker på 
mindst et tremeterkast – men som 
regel et straffekast eller et mål. Han 
var bomstærk og fik da osse 17 
landskampe i de glade tressere.
Knud er blevet 85 år, og bor i dag i 
samme ejendom som Lis Jørgensen 
– selv tidligere førsteholdsspiller i 
Skovbakken. De bor i hhv. stuen og 
på 1. sal et pragtfuldt sted med udsigt 
over Brabrand sø. De var tidligere 
nære venner med hver sin ægtefælle, 
men da de mistede deres partnere, 
fandt de to venner sammen og nyder 
livet i dette dejlige område.

Knud kom til Aarhus som dreng og 
startede i AIA, hvor han spillede på 
klubbens divisionshold. Men så en 
dag mødte han Bodil, der spillede på 
førsteholdet i Skovbakken. 

Så kom han til os!
Hun lokkede ham op til os i 1958, 
men han måtte pænt afsone et års 
karantæne, da han skiftede fra en 
lokal klub til en anden. Sådan var det. 
Men så var vejen osse banet for en 
stor karriere, der kulminerede med 
danmarksmesterskabet i 1962. Det 
blev også til et VM med det danske 
landshold i Prag i 1964. Senere 
samme år stoppede han sin aktive 
karriere.
Herefter trænede Knud mange 
forskellige klubber, bl. a. Herning 
KFUM, Silkeborg KFUM, Brabrand 
og ikke mindst Fredericia KFUM, som 
han førte op i landets bedste række. 
De blev senere danske mestre fem år 
i træk i halvfjerdserne. I Skovbakken 
blev det osse til et par år i spidsen 
for vores bedste damer i 1. division.

Jobbet
Knud er uddannet maskinarbejder 
hos DSB og arbejdede i 36 år hos 
Jydsk Telefon, hvor hans daværende 
kone Bodil også var ansat. I mange 
af årene var han en af dem, der fik 
til opgave at sørge for udlægning af 
kabel-tv i Jylland. Det medførte en 
del rejseaktivitet. 

Pension
Da han gik på pension i 1996, 
kastede han sig sammen med 
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konen over golf – i første omgang i 
Skanderborg, da der ikke var plads 
i Aarhus. Senere blev det gennem 
mange år til golfturneringer mange 
steder rundt omkring.
I dag spiller Lis og Knud petanque 
sammen to gange om ugen – Knud 
går desuden til fitness tre gange 
om ugen, ligesom de holder meget 
af at rejse. Spanien var i mange år 
det fortrukne feriested, da de havde 
hus i Malaga.

Når man nu, som Knud, har dyrket 
sport på højt niveau, må det vel 
have kastet lidt af sig?
Ud over den store fornøjelse at have 
repræsenteret sin klub og sit land, 
fik jeg lov til at arbejde over hos min 
arbejdsgiver, så jeg kunne optjene 
tid til rejser med landsholdet – og så 
fik jeg da osse et par NIKE sko! Men 
det var det hele værd, siger Knud.

Så mistede vi også Ole Sandhøj, endnu en af 
heltene, der i 1962 skaffede Skovbakken klub-
bens første danske mesterskab i håndbold. Kun 
kort tid efter at vi sagde farvel til holdets anfører, 
Bent Jørgensen. Ligesom Bent var "Sand" land-
holdsspiller og en markant skikkelse på holdet i 
mange år. På et tidspunkt gjorde han det "for-
budte" - han gik til lokalrivalerne Århus KFUM! 
Det gjorde man ikke dengang, men en uover-
ensstemmelse fik "Sand" til at gøre det. Han var 
min første træner og lærte mig mange gode triks. 
Senere fik jeg selv fornøjelsen af at spille på hold 
med ham.
"Sand" levede livet, og det kunne han gøre, tak-
ket være et kæmpe talent for spillet. Det hele 
kom let til ham. Æret være Ole Sandhøjs minde.

Eddie Morgan 
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Ole Sandhøj blev 80 år.
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