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DANMARKSMESTERSKABET 1957 
Gik uventet til ABC ved at besejre KBK med 8- 5 

Søndag den 27.januar 1957 uden al tvivl en af de største dage i ABC 
 

 

Knud Aage Nielsen, Henning Borch, Hans-Otto Madsen, Bjørn Holst-Christensen, Poul-Erik Nielsen, Henning Jørgensen, John Nygård 
Annette Schmidt, Kirsten Jensen, Palle Granlund, Kirsten Thorndal, Kirsten Rex  

 

 

  
ABC’eren Gert Hansen  

har fundet historien om det første og eneste danmarksmesterskab, ABC vandt. 
i ABC Bladet fra 1957 skrevet af Ernst W. Balling 

 



 

 

 

 

Vi fandt en plan! 

Efter flere sæsoner, hvor ABC fik lov til at snuse til mesterskabet og i sæsonen 1955/56 kneben tabte 7-6 til forhåndsfavoritterne fra KBK, satte 

bestyrelsen og spilleudvalget sig ned for at drøfte, hvad der skulle til for at gå det sidste stykke til toppen og løfte pokalen. Troen på, at det kunne 

lykkes, var helt klart til stede.  

Fysisk træning var det hemmelige middel. 

Det blev besluttet at ansætte en fysisk træner og det blev den mangeårige ABC`er, Wilhelm Sørensen, æresmedlem nummer 7, som skulle tage sig af 

det. Han gik i gang med arbejdet, da den nye sæson 1956/57 begyndte. Klubben satte også flere ressourcer af i form af flere træningsbaner plus 

gratis bolde til rådighed for spillerne. 



 

 

 

 
God tur hjem til Østerbro, KBK! 

Det blev en rigtig Amagerfest, da ABC fortjent vandt klubbens første og eneste Danmarksmesterskab i 1957.  

En storfavorit fra KBK blev sendt over broerne og hjem til Østerbro med et nederlag på 8-5. 



 

 

  

 Enorm tilskuerinteresse og KBK´s udlånte ståtribune på udebane. 

Den vigtige finale, mellem Danmarks to bedste badmintonklubber, blev spillet den 27. januar 1957 i ABC hallen i 

Markmandsgade. Lang tid før kampen skulle begynde kl. 13.00, var hallen propfyldt med mennesker. Der kunne simpelthen 

ikke stoppes flere mennesker ind. Dørene måtte lukkes og det til trods for, at KBK velvilligt havde lånt deres tribuner ud. De 
blev sat op på bane 4, netop for at løse publikumsinteresse for kampen. Alligevel gik mange forgæves denne fantastiske 

eftermiddag på Amager. 

Pressen varmede også godt op til kampen. 

Også fra pressens side var interessen stor. Flere dage inden kampen, var der daglige artikler om kampen, og uden 

undtagelse troede alle på en klar sejr til KBK, dog ikke ABC-spillerne! Det var to hold bestående af verdensstjerner og 

kommende verdensstjerner, som skulle dyste om pokalen. 

Chr. W. Petersen 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

Henning Borch 

2021 

Henning og Kirsten blev klar til kampen. Så?  

Vi havde et godt hold, fortæller Henning Borch også kaldet Pytte, da jeg besøgte den beskedne ældre mand, 

hjemme i villaen på Amager. Jeg havde gennem hele sæsonen trænet flittigt, måske træner for meget, 
griner han, så jeg havde været skadet i flere måneder med scenebetændelse i håndleddet. Overraskende 

nok fik jeg sæsondebut i denne afgørende finalekamp. Pytte fortalte også, at der havde været problemer 

med at få Kirsten Thorndahl på holdet.  Kort før holdopstillingen skulle sættes, meldte Kirsten sig klar. Det 
var afgørende for sejren, fortsætter Pytte, for det betød, at Kirsten vandt sin 1. damesingle, og samtidig 

rykkede Annette Schmidt ned i 2. damesingler, som hun også vandt.  Det gav ekstra tro og styrke på, at vi 

faktisk kunne vinde kampen, fortsætter Pytte. 



 

 

  

Grønært og Pytte storspillede i 3. og 4. singlerne. 

Efter de fire første kampe, to mixeddoubler, som vi delte. 1. mix vandt KBK, og meget overraskende vandt Kirsten Rex og 

John Nygård 2. mixed double. Hertil kom to damesingler, som vi også vandt, og så førte vi overraskende 3-1, inden 

herresinglerne blev sat i gang. Første og anden herresingle gik klart til KBKs Finn Kobberø og Erland Olsen (senere Kops). 
Overraskende nok vandt ABC 3. og 4. herresingle ved Knud Aage Nielsen og Henning Borch, som sæsondebuterede. De to 

unge stjerner pakkede begge de rutinerede og dygtige KBKere sammen. Knud Aage vandt med 15/3 og 15/3, og Pytte 

spillede som en sand verdensmester, som pressen skrev og vandt 15/12 og 15/3.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den januarnat i 1957 glemmer vi aldrig. Vi spillede 4. – 5.- 6 – 7. sæt også. 

Stillingen efter de første otte kampe var overraskende nok 5-3 til ABC. Vi begyndte vi for alvor at tro på sejren. 

Damedoublerne blev delt og resultatet inden de afgørende tre herredoubler var 6-4 til os. 1 herredouble taber vi stort. John 
Nygård og jeg (Henning Borch vinder 2. herredouble. Brødrene Poul Erik og Knud Aage Nielsen vinder 3. herredouble. Nu var 

sejren vores! Der blev sunget og festet til den lyse morgen, selv om det var i slutningen af januar måned, vi spillede kampen. 

 

Cykler og barnevogne fylder nu Bane 4, hvor KBK´s ståtribune engang blev opstillet. 

Det var første og sidste gang ABC vandt Danmarksmesterskabet, slutter Pytte, både 

med glæde og begejstring i stemmen, som hurtig skifter karakter. Han ryster forsigtigt 

på hovedet, for heller ikke Pytte forstår, hvorfor ABC ikke længere eksisterer, og hvorfor 
hallen er fyldt med cykler og barnevogne fra ejendommens beboere.  

https://badmintonmuseet.dk/wp-content/uploads/2019/06/1957_04.pdf


 

 

Eftersnak! 
Efterfølgende har jeg, Gert Hansen, haft yderligere samtaler med Grønært og Pytte. 

 

 
Grønært 

 
Knud-Aage Nielsen               Henning Borch 

 
Pytte 

 

Danmarksmesterskabet var begyndelsen til noget større, specielt for de to unge spillere. 
Indvandreren fra Nykøbing Falster Badmintonklub Knud-Aage Nielsen, også kaldet Grønært  

og Henning Borch, blandt venner kun kendt som Pytte. Sidstnævnte er opvokset i Gården Badminton. 
De to unge knægte på henholdsvis 20 og 19 år kom til at præge dansk badminton i mange år på ypperste vis. 

”Jeg har trænet hundredvis af timer med Pytte, så vi kendte hinanden ud og ind. Min filosofi var enkel. Jeg skulle 
bare have min modstander ud at løbe, så klarede jeg resten”  

fortæller en grinende Grønært. ”Og bagefter skulle jeg have kartofler og sovs.” 
De to gode klubkammerater mødtes i øvrigt i finalen i herresingle i All England i 1964. Grønært vandt efter tre sæt. 

 
 

Grønært blev medlem af ABC, da han var 14 år gammel, og han boede i en mindre lejlighed i København hos sin bror. 
Broderen, den syv år ældre Poul-Erik, var kommet til København for at læse jura på Københavns Universitet, og han valgte ABC, fordi der var mange dygtige 

landsholdsspillere, som han kunne træne med og lære af. Blandt disse var Palle Granlund, Ove Ejlertsen, John Nygaard, Kirsten Thorndahl og adskillige andre. 
Det var her, Poul-Erik, så en lille tynd dreng med et kæmpe talent løbe rundt og træne med de STORE. 
Af den grund blev Grønært anbefalet at vælge ABC som sin nye klub, da han flyttede til hovedstaden. 

Den lille tynde dreng var i øvrigt Pytte….. 

  

    

  

 
Poul-Erik Nielsen 

Det er godt nok ikke let kun at skrive nogle få linjer om de to nævnte gamle stjerner, blot fordi 
jeg skal skrive om Grønærts indmeldelse i ABC. For der dukker hele tiden navne op på andre 

store stjerner, som også fortjener at blive nævnt, men jeg nøjes med Grønærts bror, Poul-Erik. 
 

Poul-Erik Nielsen vandt i perioden 1956-1964 tre All Englandmesterskaber. To i herredouble 
med henholdsvis Erland Kops og Finn Kobberø og et i mixeddouble med Inge Birgit Anker 

Hansen. Derudover var Poul-Erik i yderligere fem All Englandfinaler, og han repræsenterede 
Danmark i 33 landskampe og vandt desuden et utal af internationale turneringer og 

mesterskaber.  
Poul-Erik Nielsen og Erland Kops 

I sæson 1956/57 var Grønært fast mand på ABCs førstehold. Han spillede tredje herresingle og anden herredouble. 
 

”Hele sæsonen havde KBK vundet sine kampe meget stort, og klubben havde også vundet Danmarksmesterskabet suverænt de foregående sæsoner.  
KBK var kæmpefavorit, da vi skulle mødes, og jeg mødte Niels Buchholst, der var kendt for at spille i lange hvide bukser, i min single, og han var favorit.  

Jeg spillede en god kamp og vandt klart i to sæt, og samtidig sæsondebuterede Pytte.  
Han mødte Jørgen Hagemann og vandt ligeledes klart i to sæt,” husker Grønært. 

 

Pytte husker også tilbage på kampen. ”Vi begyndte at tro, at vi kunne vinde, selv om vi ikke stillede op i fuld styrke. Tonny Petersen, der var dansk mester i 
damesingle, var ikke med, idet hun var på et halvt års ophold i England, og klubben tilbød ikke at betale for en flybillet fra og til London. 

Bestyrelsen havde nok ikke regnet med, vi kunne vinde.” 
”Det betød, at spilleudvalget overtalte Kirsten Thorndahl til at spille første damesingle, og Annette Schmidt, der var dansk ynglingemester i single, 

skulle spille anden. Det var et godt træk og måske grunden til, at vi overraskende vandt.” 
På ABCs hold deltog også Hans Otto Madsen og Henning Jørgensen. Sidstnævnte er også vokset op i Gården. 

 

1950’erne, 60’erne og 70’erne var også absolutte højdepunkter for dansk badminton med masser af internationale stjerner.  
En del af disse stjerner kom fra ABC og Badminton Gården. Blandt dem disse tre: (Tonny var ikke fra Gården): 

 

  

   

  

 


