Horsens Idrætsarkiv
drives af
DEN GULE FARE 1927 I JOHS. B. TORBENSENS STREG

(tidligere Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn)

Horsens Idrætsarkiv

og bestyres af gamle idrætsudøvere.

∙
Idrætsarkivet åbnede den første udstilling
i december 1995 og har siden kunnet
opretholde to ugentlige åbningsdage alene
med frivilligt og ulønnet arbejdskraft.

∙
Idrætsarkivet har lokaler hos
Danmarks Industrimuseum
på adressen
Gasvej 21 · 1. sal · 8700 Horsens.

LIS JOSEFSEN OG AUGUST OLSEN – HORSENS FØRSTE
KVINDELIGE OG FØRSTE MANDLIGE DANMARKSMESTRE
I HENHOLDSVIS HØJDESPRING 1953 OG HAMMERKAST 1917.

∙
Kontakt:
mail@horsensidraetsarkiv.dk
Tlf. 29 77 67 01
(når idrætsarkivet er bemandet)
eller
tlf. 30 31 51 37
(Sport Horsens)

Gasvej 21 ∙ 8700 Horsens
Frivillige fra idrætsarkivet
er at træffe i arkivet:
tirsdag 9-15 og søndag 11-14

www.horsensidraetsarkiv.dk

Besøg udenfor nævnte tider kan aftales
HORSENS FØRSTE OLYMPISKE MEDALJEVINDER, BOKSEREN
THYGE PETERSEN, MODTAGES I HORSENS EFTER AT HAVE
VUNDET SØLVMEDALJE I LETSVÆRVÆGT VED OL I PARIS 1924.
2020.01.20

Horsens Idrætsarkiv

Horsens Idrætsarkiv

indsamler, arkiverer og udstiller effekter,
der har tilhørt idrætsklubber og idrætsudøvere
fra Horsens Kommune.

∙

har en unik samling billeder, plakater, præmier,
rekvisitter og beklædningsgenstande,
eksempelvis flere olympiske indmarchdragter.

Idrætsarkivet er også interesseret i materiale
fra andre steder, hvis effekterne
kan være med til at belyse
idrættens udvikling – eksempelvis bøger,
redskaber og beklædning.

∙
I udstillingen ses en sølvmedalje fra OL 1948,
vundet af Aksel Bonde Hansen
i Horsens Roklubs firer uden styrmand.

∙
Endvidere udstilles medaljer og plaketter fra
Horsens første mandlige og kvindelige DMvindere August Olsen og Lis Josefsen.

∙
Ligger du inde med materiale fra din klub,
dit eget eller et familiemedlems idrætsliv,
er idrætsarkivet meget interesseret
i at erhverve effekterne.

Lis Josefsen udvandrede til USA, hvor hun blev
tredobbelt US Champion i højdespring 1959-61.
Hun skænkede sine præmier til idrætsarkivet,
da hun i 2011 besøgte Danmark
for første gang i 53 år.

∙

∙
Udstillingslokalet Hall of Fame har tre
billedgallerier.
De to viser årets idrætsnavne og årets ledere
i Horsens – fra 1960 til i dag.
Det tredje viser byens danske mestre
og de idrætsudøvere, der har deltaget ved OL
eller har vundet medaljer ved internationale
mesterskaber.

DGI Lokalarkiv
DGI Sydøstjyllands arkiv blev ved
årsskiftet 2013 overdraget til
Horsens Idrætsarkiv.
Arkivet indeholder materiale tilbage fra 1888,
men er fortrinsvis fra perioden 1928-2006,
hvor organisationens lokalafdeling
havde de skiftende navne:
Horsens og Omegns Gymnastikforening,
Horsensegnens Gymnastikforening,
Horsensegnens Gymnastik- og Ungdomsforening
samt
DGI Horsensegnen.

∙
Jenny Kammersgaards præmie- og gavesamling er
idrætsarkivets fornemste.
Jenny fødtes i Horsens i 1918 og skabte sensation
i 1937, da hun svømmede over Kattegat.
Hun svømmede over Østersøen i 1938 og 1939,
samt over Den engelske Kanal i 1950 og 1951.

Biblioteket rummer bøger om idræt, herunder
lokale idrætsfolks scrapbøger og
idrætsforeningers forhandlingsprotokoller.

∙
Endelig har idrætsarkivet en stor
samling idrætsbilleder fra 1889 til i dag.

