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LUKNING PGA. COVID-19  
Som meget andet måtte Danmarks Industrimuseum lukke ned fra torsdag den 12. marts pga. COVID-19. 
Lukningen kom naturligvis også til at omfatte idrætsarkivet. I skrivende stund (6. april) vides ikke, hvornår 
museum og arkiv kan åbnes igen.  
 

ÅRETS FØRSTE KVARTAL I ARKIVET  
Idrætsarkivet havde ellers fået en god start på 2020, da arkivet på industrimussets årlige ’8700 gratis-dag’, 
søndag den 19. januar, havde omkring 350 gæster indenfor dørene. Der var til tider trængsel i lokalerne, 
men det gik ikke ud over den gode stemning. Den 12. februar havde arkivet sit første gruppe-besøg, og det 
var snes medlemmer af Mandemonopolet, som normalt mødes i Torsted Menighedshus.  
Inden ’Corona-lukningen’ havde 715 besøgt arkivet indenfor det bemandede tidsrum (tirsdag og søndag). 
 

ASGER MØLLER SØRENSEN 
Årets første forespørgsel til idrætsarkivet kom den 9. januar fra Arnt Jerup Wiis, der 
efterlyste et billede til et 100 års jubilæumsskrift, som han havde færdigskrevet om sin 
barndoms klub Vesterø Boldklub af 1920 på Læsø. Til et afsnit søgte han et billede af 
Asger Møller Sørensen, der spillede på HfS divisionshold i fodbold sidst i 1950’erne.  
 

I sin henvendelse skrev Arnt Jerup Wiis bl.a.: ”Asger Møller Sørensen spillede en 
betydelig rolle for klubben, da han var træner der i nogle måneder i 1959. Han var da 
"på græs" som skolelærervikar ved Vesterø Nrd. Skole på Læsø. 
Dette halve år gav et boost og en motivation til klubben, som de gamle medlemmer 
stadigvæk har i meget positiv erindring og taler om med lys i øjnene.” 
 

Arnt Jerup Wiis valgte et holdbillede med HfS serie-1 hold 1957 til jubilæumsskriftet, 
der efter planen skal udgives i forbindelse med jubilæet på Læsø den 10. maj. 
 

Billedet t.v. af Asger Møller Sørensen er et udsnit af Henry Thuesens billede fra 1957. 
 

Asger Møller Sørensen boede det meste af sit liv i Juelsminde, hvor han døde i 2017.  
 

PRISOVERRÆKKELSER I FORUM 
Den 4. februar havde idrætsarkivet udstillet par roll ups og 
plancher ved uddelingerne af Horsens Kommune og Sport 
Horsens’ idrætspriser i Forum Horsens.  
 

Ved arrangementet hædredes et bredt udsnit af kommunens 
idrætsudøvere fra både bredde og elite.   
Hvad angik Sport Horsens’ priser ’årets idrætsnavn’ og ’årets 
idrætsleder’ gik førstnævnte ikke overraskende til Anne-Marie 
Rindom, der i 2019 havde vundet EM- og VM-guld samt blevet 
kåret som verdens bedste kvindelige sejler.  
 

Lars Clemmensen fra Brædstrup IF blev årets idrætsleder.  
 

HENNING BERTELSEN   
Den kendte og populære fodbolddommer fra Horsens -  
Henning Bertelsen - døde den 14. februar.     
To gange (1987 og 1988) blev han valgt til årets bedste 
danske fodbolddommer. Det indbragte ’den gyldne fløte’, 
hvoraf et eksemplar kan ses i idrætsarkivets udstilling.  
 

Efter ’Bertels’ død skænkede hans familie bl.a. nogle 
diplomer og en hædersnål til idrætsarkivet. 
 

SIMON KJÆR 
Et spændende klenodie tilfaldt idrætsarkivet i januar, 
da arkivet modtog Simon Kjærs landskamptrøje fra 
EM-kampen Sverige-Danmark i 2015. Her spillede 
Simon Kjær bl.a. overfor Zlatan Ibrahimović.  

              GLK 


