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Beretning 2012
For Horsens Idrætsarkiv stod 2012 i Giro d’Italias og fornyelsens tegn.
Idrætsarkivet markerede, at tredje etape af cykelløbet Giro d’Italia blev kørt i Horsens den 7.
maj. Det skete med udstillingen ”Cykelsporten i Horsens” fra 14. februar til 19. august. Den
fortalte byens cykelsportshistorie fra 1890’erne op til i dag.
Forinden havde arkivet haft dele af cykeludstillingen med på Horsens Rådhus den 6. februar
ved uddelingen af Horsens kommunes Idrætspris for 2011.
Cykeludstillingen blev fulgt op af to plancheudstillinger ”Fra Horsens til OL” og ”Den olympiske
Ild i Horsens 1952”. Den første fortæller i tekst og billeder om alle OL-deltagere fra Horsens,
som enten er født i byen eller som repræsenterede Horsens-klubber. Den anden handler om
den dag i 1952, da den olympiske ild for første og hidtil eneste gang var i Horsens. Det var en
festdag for Horsens-idrætten, hvor lokale idrætsfolk løb stafet med faklen. De to udstillinger
har kørt parallelt og kan ses en tid endnu i 2013.
Til de to sidste udstillinger har idrætsarkivets frivillige fremstillet fire nye ”planchetårne”, som
har erstattet de hidtidige planchestativer, hvilket har givet større fleksibilitet i udstillingslokalet.
Cricketsportens Venner ved Paul Høj har endnu en gang været idrætsarkivet en god velgører
med økonomisk støtte til materialerne til de nye planchetårne.
Planchetårnene er dog ikke den eneste fornyelse for arkivet. Efter et længere tilløb er der nu
etableret en hjemmeside (www.horsensidraetsarkiv.dk), som vil give idrætsarkivet bedre
mulighed for at synliggøre idrættens historie i Horsens og omegn, som er arkivets formål ved
siden af det, at samle arkivalier.
Netop det, at synliggøre den lokale idrætshistorie, lykkedes i vid udstrækning i 2012. Der blev
optaget et par artikler på Horsens Leksikon og de lokale aviser viste velvilje ved at bringe stof
fra idrætsarkivet, bl. a. blev en artikelserie om OL-deltagere med relation til Horsens optaget i
Horsens Folkeblad. Derfor er det rart, at Horsens Idrætsarkiv kan gøre lidt til gengæld. Som i
tidligere år leverede arkivet gamle sportsbilleder til artikler i Horsens Folkeblad. Fair nok, da
billederne stammer fra Folkebladets gamle billedarkiv, som for år tilbage blev overdraget til
Idrætsarkivet.
Arkivet havde i årets løb besøg af et par personer, der søgte stof til bogudgivelser. Den 10.
maj tog Ole Christiansen turen fra Strøby på Sjælland for at finde oplysninger til en bog om
Old Boys Cricket i Danmark. Han fandt brugbare oplysninger i Horsens Old Boys Idrætsklubs
forhandlingsbog 1922-1933. Ole Christiansen er kendt som Mr. Cricket i Boldklubben Frem i
Valby, og han er æresmedlem og tidligere præsident i Forty Cricket Club (stiftet 1963).
Efterfølgende var der besøg af forfatteren og journalisten Tommy Heisz, som havde en stor
artikel i dagbladet Politiken på 75 årsdagen for Horsens-pigen Jenny Kammersgaards
svømmetur over Kattegat i 1937. To gange, den 3. oktober og 14. november, kom han fra
København til Horsens for at bruge Jenny Kammersgaards to omfattende scrapbøger til
research. Han arbejder på en e-bog og et foredrag om Jenny Kammersgaards bedrifter.
Foredraget kan opleves på Horsens Bibliotek den 20. februar 2013.

Sidst på året indgik Horsens Idrætsarkiv en aftale med DGI Sydøstjylland om en overtagelse
af deres arkiv fra den tid, hvor organisationen dækkede Horsensegnen under de skiftende
navne Horsens og Omegns Gymnastikforening, Horsensegnens Gymnastikforening,
Horsensegnens Gymnastik- og Ungdomsforening samt DGI Horsensegnen. Det drejer sig om
perioden fra 1928 til 2006.
Det er et omfattende materiale, som bliver en stor udfordring for idrætsarkivets frivillige at
omregistrere.
Fra begyndelsen af 2012 fik arkivet tilgang af en ny frivillig. Det er Niels Jørn Skytte Nielsen,
som har en fortid i Horsens Freja og Brydeklubben Hermod, hvor han også var leder. Niels
Jørn Skytte Nielsen havde i en årrække slagterforretning på Spedalsø, inden han uddannede
sig indenfor IT branchen, hvor han senest underviste hos VIA på Strandpromenaden, indtil han
gik på efterløn.
Idrætsarkivet havde deltagere med ved Sport Awards Horsens i Forum Horsens den 28.
januar og ved Sportssammenslutningen for Horsens og Omegns repræsentantskabsmøde den
28. marts, da organisationen skiftede navn til Sport Horsens.
Som i tidligere år havde idrætsarkivet åbent hele weekenden i forbindelse med Danmarks
Industrimuseums julearrangement den 8.-9. december.
I 2012 havde Horsens Idrætsarkiv 816 besøgende og arkivet havde ved udgangen af året
registreret i alt 12.709 billeder. Der blev i årets løb indleveret 1058 effekter, hvilket er et par
hundrede mere end i året før, som idrætsarkivet kaldte et boom i beretningen for 2011.
Horsens Idrætsarkiv har i 2012 modtaget følgende
Audio og video: 7 stk.
Avisudklip: 128 stk.
Aviser (gamle): 80 stk.
Beklædning. 1 stk.
Billeder (gamle): 104 stk.
Billed- og pdf-filer: 79 stk.
Bøger og hefter: 268 stk.

CD (billede/tekst) 1 stk.
Foreningspapirer: 63 stk.
Hædersbevisninger: 2 stk.
Medlemsblade: 48 stk.
Plakater: 10 stk.
Programmer: 22 stk.
Præmier: 205 stk.

Emblemer: 3 stk.
Rekvisitter og
diverse effekter: 22 stk.
Sange: 1 stk.
Tegninger: 8 stk.
Scrapbøger: 6 stk.

Ændret åbningstid om søndagen
Hidtil har idrætsarkivet haft åbent søndage 13-16, men fra 1. januar 2013 er
åbningstiden rykket frem til 11-14. Åbningstiden om tirsdagen er fortsat 9-12.

Horsens den 17. januar 2013.
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