Horsens Idrætsarkiv
Beretning for 2011
2011 var et markant og begivenhedsrigt år for Horsens Idrætsarkiv.
Den største begivenhed fandt sted søndag den 30. januar, da arkivet fik besøg af Horsensidrættens første kvindelige Danmarksmester, Lis Josefsen, som idrætsarkivet havde fundet i
USA i 2010. Hun var inviteret til byen af Sport Awards Horsens for at deltage i Sport Awardsfesten 2011 i Forum Horsens lørdag den 29. januar.
Lis Josefsen blev tredobbelt dansk mester for HfS i atletik, to gange i højdespring og én gang i
hækkeløb, inden hun i 1957 udvandrede til USA. Her fortsatte hun karrieren og præsterede at
blive US-champion i højdespring tre gange, før en alvorlig bilulykke i 1961 satte en stopper
hendes aktiviteter på idrætsbanerne.
Efterfølgende giftede hun sig til navnet Lis Bear og er i dag bosiddende i Columbia, South
Carolina. Besøget var Lis Josefsen Bears første i Danmark, siden hun flyttede til USA 54 år
tidligere.
Under besøget skænkede Lis Josefsen Bear sin medaljesamling til idrætsarkivet, hvor
samlingen kan ses sammen med en plancheudstilling om hendes flotte idrætskarriere på to
kontinenter.
Som i de foregående år, havde Horsens Idrætsarkiv, den 31. januar, også en udstilling på
Horsens Rådhus i forbindelse med uddelingen af Horsens kommunes Idrætspris for 2010.
At en medalje, som i 2007 var fundet i en have i Svendborg, måske skulle være Horsensbokseren Thyge Petersens olympiske sølvmedalje fra OL 1924 i Paris, fik i april idrætsarkivet
til at købe medaljen.
Imidlertid viste det sig, at det ikke var den ægte medalje, men sandsynligvis en
erindringsmedalje fra 1924-legene, som ingen måde kan kædes sammen med Thyge
Petersen.
Der har været stor efterspørgsel om billeder fra idrætsarkivets billedsamling. Således har
arkivet været leveringsdygtig af billeder til tre bogudgivelser og forespørgsel til en fjerde. Der
er leveret billedmateriale til Stensballe-pigen Katrine Pedersens biografi ”Katrine Landsholdets
anfører” og til en biografi om fodboldspilleren Jesper Grønkjær (fotos af fodboldtræneren Poul
Erik Bech). Til en bog, som CopyDan vil udgive om danske pressefotos, har arkivet leveret et
billede af den horsensianske atletikmand Albert Rasmussen, som besejres af sin egen skygge
på cindersbanen i Århus Idrætspark. Billedet var Årets Sportsfoto 1941.
Den fjerde henvendelse er fra FORTY Cricket Club i København, som vil udgive en bog om
Old Boys Cricket.
Endvidere er der fundet billeder og andre oplysninger til Horsens Folkeblad, AC Horsens
fanklub og flere privatpersoner.
Horsens Idrætsarkiv havde to personer med ved Sportssammenslutningen for Horsens og
Omegns ordinære repræsentantskabsmøde, ligesom man har været repræsenteret ved de
møder, der har fundet sted i Arkivsamvirket, som er et samarbejde mellem de lokale arkiver i
Horsens Kommune). Septembermødet fandt sted i idrætsarkivets lokaler, hvor også Sportssammenslutningens bestyrelse havde holdt sit bestyrelsesmøde i juni måned.

Horsens Idrætsarkiv, som drives af Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn – og
bestyres af gamle idrætsudøvere på frivillig basis – måtte i 2011 sige farvel til to frivillige. Det
drejer sig om Victor Kristensen og Gunnar Svensson, som begge har været med fra arkivets
start i 1995 og har en fortid i henholdsvis brydeklubben Hermod og bokseklubben HAK.
Begge stopper i idrætsarkivet af helbredsmæssige årsager. Horsens Idrætsarkiv vil savne
deres arbejdsindsats og gode humør – og takker dem for et meget langt virke indenfor byens
idrætsliv.
Arkivet har fået tilgang af Jesper Rasmussen (66 år), som er tidl. håndboldspiller bl. a. i
Silkeborg KFUM og Sole IF, atletikudøver på divisionsniveau i SAK 77 i Silkeborg og
håndboldtræner i 25 år. Han blev i 1987 ansat som Danmarks første fuldtidsansatte
håndboldtræner i Ikast og sad Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse i 15 år som
uddannelsesformand. I 2002 blev Jesper Rasmussen beæret med DHF´s ærestegn i guld og
han var i 15 år rektor for Danmarks Trænerskole Aalborg (uddannelse af elitetrænere i 23
forskellige idrætsdiscipliner).
Horsens Idrætsarkiv har i 2011 oplevet et boom i indkomne materialer – i alt 857 effekter.
Bl. a. har arkivet modtaget et præmieskab med indhold fra DSB skytteforening og en medaljesamling fra afdøde Hermod-bryder Anders Hansen.
Sidst på året fik arkivet overdraget HfS gamle foreningsfane fra stiftelsesåret 1915 af tidligere
HfS-formand Paul Høj, som også bevilligede et skab til fanen med midler fra Cricketsportens
Venner.
I weekenden den 10.-11. december deltog idrætsarkivet i Danmarks Industrimuseums
julearrangement.
I anledning af, at Giro d’Italias tredje etape køres i Horsens den 7. maj 2012, arbejder idrætsarkivet i øjeblikket på en udstilling ”Cykelsporten i Horsens”, som skal være sideløbende med
industrimuseet kommende udstilling om Giro d’Italia.
I 2011 havde Horsens Idrætsarkiv 684 besøgende og arkivet havde ved udgangen af året
registreret i alt 12.430 billeder.
Horsens Idrætsarkiv har i 2011 modtaget følgende:
Audio og video: 13 stk.
Avisudklip: 175 stk.
Aviser (gamle): 22 stk.
Beklædning. 1 stk.
Billeder (gamle): 101 stk.
Billed- og pdf-filer: 52 stk.

Bøger og hefter: 16 stk.
Foreningspapirer: 55 stk.
Hædersbevisninger: 2 stk.
Medlemsblade: 9 stk.
Plakater: 17 stk.
Programmer: 8 stk.

Præmier: 307 stk.
Emblemer: 24 stk.
Rekvisitter og
diverse effekter: 15 stk.
Sange: 2 stk.
Scrapbøger: 38 stk.

Horsens den 10. januar 2012.

Horsens Idrætsarkiv,
Gasvej 21, 8700 Horsens.
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E-mail: mail@horsensidrætsarkiv.dk

