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GENÅBNING AF MUSEUM OG IDRÆTSARKIV  
Efter nedlukningen den 12. marts pga. COVID-19 genåbnede Danmarks Industrimuseum den 29. maj og 
dermed også idrætsarkivet. Her mødtes de frivillige den 2. juni, dog kun for ’halv kraft’, da nogen frivillige 
ønskede at se corona-udviklingen lidt an først. Forhåbentligt kan alle samles efter sommerferien.      
 

JOHNY JENSEN SKÆNKEDE SIT EM-BÆLTE TIL IDRÆTSARKIVET  
 

Idrætsarkivet fik en fin opstart, da Johny Jensen, tidligere 
professionelle europamester i boksning, kom på besøg den 
16. juni og skænkede et af sine mesterskabsbælter til arkivet.    
Det var det mesterskabsbælte, som Johny Jensen vandt i 
2007, da han sensationelt blev europamester i cruiservægt. 
Det skete foran 6.000 fanatiske italienske tilskuere i Rom,  
hvor han knockoutbesejrede den regerende europamester 
italieneren Vincenzo Cantadore.  
Johny Jensen blev med sejren Horsens første professionelle 
europamester i boksning. Han mistede titlen i 2008, da han i 
Marseille tabte til franskmanden Jean Marc Monrose.  
I 2007 vandt Johny Jensen yderlig et bælte, da han i Forum 
Horsens erobrede WBA Intercontinental-titlen i cruiservægt 
ved at vinde over Lou Del Valle, USA. Denne titel forsvarede 
Johny Jensen aldrig. 
Sejrene i 2007 gjorde ham årets idrætsmand i Horsens, hvor 
han hædredes med Ceres Pokalen i 2008. 
Johnny Jensen blev i 2001 dansk amatørmester i sværvægt 
for Horsens Athlet Klub. En præstation der også dengang 
gav ham Ceres Pokalen. 
 

På billedet ses Johny Jensen  
med EM-bæltet i sit hjem i  
Horsens i december 2007 efter  
hjemkomsten fra triumfen i Rom. 
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BILLEDER TIL HIC’S WALL OF FAME   
Idrætsarkivet har i juli hjulpet med at finde basketball-billeder til en væg i 
HIC’s klublokale i Forum Horsens. Det var den tidligere førsteholdsspiller i 
HIC, Anders Katholm, der havde fået til opgave at samle billeder til denne 
Wall of Fame. Det blev til en god portion billeder fra arkivets gemmer med 
mange kendte HIC-navne, bl.a. også med Anders Katholm selv, der på 
billedet til højre ses i DM-finalen 2006, som HIC vandt. 
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ASGER MØLLER SØRENSEN OG LÆSØ 
 

Arkivets ’nyheder, april 2020’ omtalte, at der 
var en jubilæumsbog undervejs om Vesterø 
Boldklub på Læsø, og at der i bogen var et 
afsnit om HfS’eren Asger Møller Sørensen.  
Nu har idrætsarkivet modtaget et eksemplar, 
som fremover er at finde i arkivets bibliotek.    
Det er en usædvanlig smuk og spændende 
bog med mange fine billeder. Idrætsarkivet 
har bidraget med billedet af HfS’ serie 1-hold 
anno 1957, hvor Asger Møller Sørensen ses 
som nr. to fra højre i bagerste række.    
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