Horsens Idrætsarkiv
Beretning for 2010
2010 blev et år, hvor Horsens Idrætsarkiv udvidede sit arbejdsområde. Vi gik på efterforskning i udlandet.
Arkivets medarbejdere bliver på forunderlige måder involveret i forskellige opgaver.
Til sin bog ”Kvindelig mångkamp i Norden 1928-2009”, søgte den svenske idrætshistoriker Jöran Hedberg
efter oplysninger om den horsensianske atletikpige Lis Josefsen, som var blevet tredobbelt dansk mester
for HfS i 1950’erne. Han havde fundet frem til et medlem af Atletica, Leif Koldkær, som er nabo til en af
arkivets medarbejdere og af den vej endte henvendelsen hos idrætsarkivet.
”Guf” for vor ”ungdomsafdeling”, som fandt Lis Josefsen i USA, hvortil hun var udvandret i 1957. Det viste
sig, at Lis Josefsen i USA havde vundet tre amerikanske mesterskaber i højdespring i 1959, 1960 og
1961. Mesterskaber som der kun i begrænset omfang har været kendskab til i Horsens.
I 1960 havde Lis Josefsen endvidere resultatmæssigt kvalificeret sig til deltagelse ved OL i Rom for USA,
men et manglende amerikansk statsborgerskab hindrede det.
Lis Josefsen hedder i dag Lis Bear og er bosiddende i Columbia, South Carolina, hvorfra hun har sendt
Horsens Idrætsarkiv sine syv fornemmeste præmier fra en enestående idrætskarriere: 4 plaketter og tre
medaljer fra henholdsvis den danske og den amerikanske karriere.
Præmierne har fået en fremtrædende placering i arkivets udstilling.
På ”vej” til USA passerede ”afdelingen” lige Fyn. Her fandt man i Ejby en anden kendt atletikpige fra HfS,
Hanne Nielsen, der blev klubbens sidste Danmarksmester i 1957. Sammen med sin mand, Claus Hansen,
besøgte hun i oktober idrætsarkivet, hvor de forærede arkivet deres scrapbøger.
En anden sag, vi har arbejdet med, drejer sig om en OL sølvmedalje fra Paris i 1924, som blev fundet i en
have i Svendborg i 2006. Fundet vakte arkivets interesse, da den kendte Horsens-bokser Thyge Petersen
vandt sølv i Paris. Thyge Petersen, der tilbragte sin sidste tid på Fyn, delte rundhåndet ud af sine præmier
da han kom op i årene, ligesom andre efter sigende blev pantsat.
Vedkommende, som fandt medaljen, har vi været i kontakt med, men for sent. Finderen havde haft indbrud
i 2008 og medaljen er væk.
Der har været mange forespørgsler om billeder eller artikler. En af dem var om et billede af en tidligere
fodboldspiller. Arkivet var klar og kunne hjælpe. Historien bag var, at begge personer – den søgende og
den eftersøgte – havde været fodboldspillere og sygdom havde bragt dem til genoptræning. Det var til
brug ved genoptræningen, at den ene part syntes, at det ville være et godt indslag at bruge fortiden. Det
lykkedes arkivet at finde billeder og datoer ”fra den gyldne tid”. Respons: Det blev en succes.
Vi er så småt gået i gang med at finde økonomi til at få vore videobånd og smalfilm overspillet til DVD.
Blandt vore gæster har været Jysk Håndbold Forbunds bestyrelse. Ifølge vores gæstebog havde de en
god oplevelse.
En idrætsforsker fra Århus har været i arkivet for at søge materiale.
Idrætsarkivet havde 3 deltagere med ved Sportssammenslutningens repræsentantskabsmøde.
Den 1. februar havde Horsens Idrætsarkiv lavet en udstilling på Rådhuset i forbindelse uddelingen af
Horsens kommunes Idrætspris for 2009 og som tidligere år deltog vi i Industrimuseets julearrangement.
I 2010 havde idrætsarkivet 544 besøgende.
Vi har ved udgangen af 2010 registeret 11.830 billeder.
Idrætsarkivet har i 2010 modtaget følgende:
Avisudklip: 3 stk.
Aviser (gamle): 3 stk.
Beklædning. 3 stk.
Billeder (gamle): 15 stk.
Bøger og hefter: 19 stk.

Horsens den 4. januar 2011

Foreningspapirer: 18 stk.
Hædersbevisninger: 4 stk.
Medlemsblade: 29 stk.
Plakater: 2 stk.
Programmer: 3 stk.

Præmier: 24 stk.
Emblemer: 30 stk.
Rekvisitter: 1 stk.
Tegninger: 2 stk.
Scrapbøger: 3 stk.

Horsens Idrætsarkiv,
Gasvej 21, 8700 Horsens.
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