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Beretning 2016  
 

2.171 besøgende fandt i 2016 vej til Horsens Idrætsarkivs udstillingslokaler på Gasvej, og dermed 
fortsatte den opadgående kurve fra de foregående år. Sideløbende hermed modtog idrætsarkivet 
gennem året en stor mængde materialer til samlingen.  
 

De største besøgsdage var som tidligere år på Danmarks Industrimuseums ’8700 gratisdag’ i januar og jule-
weekend i december. Tre ekstra åbningsdage i efterårsferien gjorde oktober til tredjebedste besøgte måned.  
 

Idrætsarkivet havde i årets løb to plancheudstillinger udenfor huset. Den 1. februar om Horsens og OL på 
rådhuset i forbindelse med uddelingen af Horsens Kommunes Idrætspris 2015, og den 11. juni, for andet år i 
træk, blev ’Speedway og Horsens’ gentaget i fanzonen udenfor CASA Arena ved Speedway Grand Prix.  
Den sidstnævnte udstilling er måske endt som souvenirs rundt i Europa. I hvert fald var alle plancher med 
gamle motorcykelbilleder væk, da der skulle pakkes ned om morgenen efter grandprixet. Tilbage stod et par 
afpillede stativer, hvorpå kun var idrætsarkivets egne reklameplancher.  
 

De forsvundne plancher var ikke det eneste usædvanlige, som idrætsarkivet var udsat for i 2016. I august 
udlåntes to spader fra arkivets udstilling, tidligere brugt til første spadestik ved byggeriet af Forum Horsens 
og CASA Arena. Nu skulle spaderne i brug til første spadestik ved Forum Horsens’ Sal 3. To spader viste sig 
ikke at være én for meget, da borgmester Peter Sørensen brækkede ’Forum Horsens-spaden’. Historien om 
spaden fik dermed en ny dimension, og spaden kan fortsat ses i arkivets udstilling.  
 

I det forgangne år blev idrætsarkivets hjemmeside hacket for andet år i træk. Irriterende og tidsrøvende.    
 

I årets løb kunne idrætsarkivet levere tekst og billeder til flere formål, og arkivet modtog mange spændende 
effekter, hvoraf kun et fåtal kan nævnes her.  
I januar fik arkivet fodboldspilleren Bent Schmidts indrammede diplom for Ceres Pokalen 1967, og i maj 
billeder og præmier fra 1920’erne, som har tilhørt motorcykelentusiasten, Søren Kristian Sørensen, Søvind.  
Endvidere modtog arkivet i august et historisk cricketbat, som har tilhørt Horsens’ første landsholdspiller i 
cricket, Svend Eliasen, HfS. Han benyttede battet i 1948, da han satte dansk gærderekord sammen med 
klubkammeraten Magnus Worm.  
 

Horsens Museum/Fængslet forærede i december idrætsarkivet fire brugte montre/skabe, som fremover fint 
vil kunne bruges i arkivets udstilling.    
 

I 2016 Horsens Idrætsarkiv modtog 1.020 effekter, fordelt således efter emner:  
 

Audio og video: 1 stk.  
Avisudklip: 202 stk. 
Beklædning: 5 stk. 
Billeder: 143 stk.  
Bøger og hæfter: 11 stk.   

Foreningspapirer: 151 stk. 
Hædersbevisninger: 3 stk.  
Medlemsblade: 203 stk. 
Programmer: 141 stk. 
Præmier og emblemer: 91 stk. 

Rekvisitter og  
diverse effekter: 35 stk.  
Sange: 31 stk. 
Scrapbøger: 3 stk. 

 

Tallene for antal indleverede effekter har de tre seneste år været:  
 

2014: 1.931     2015: 1.027   2016: 1.020
 

I alt havde idrætsarkivet registreret 13.492 billeder ved udgangen af året.  
 

Tallene for antal besøgende har de tre seneste år været: 
 

2014: 1.714    2015: 1.917   2016: 2.171 
 

Horsens Idrætsarkiv takker alle, som har støttet op om arkivet i 2016. En speciel tak til Horsens Kommune,
Danmarks Industrimuseum, Skysolution ApS 8382 Hinnerup, Cricketsportens Venner i Horsens, Horsens 
Produktionshøjskole og Sport Horsens.   
 
 

Horsens den 17. januar 2017 
 Gunner Lindbæk Knudsen 
 Horsens Idrætsarkiv 



Billeder til Horsens Idrætsarkivs beretning 2016 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Horsens Idrætsarkivs udstilling ved CASA Arena før Speedway Grand Prix 2016 og dagen efter, hvor alle 
plancher med motorcykler var væk, og kun plancherne vedrørende idrætsarkivet var forblevet tilbage.     
 

 
 
Borgmester Peter 
Sørensen brækker spaden 
fra idrætsarkivets udstilling  
ved Forum Horsens 
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Spaden tilbage i 
udstillingen sammen med 

historien om den brækkede 
spade   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til venstre har fodboldspilleren Bent Schmidt fået Ceres Pokalen 1967 og tilhørende diplom af Ceres-direktør 
Erik Sodemann, for årets idrætspræstation i Horsens 1966: Landsholdsdebut og HfS oprykning til 1. division. 
I midten ses mejerist og fotograf Søren Kristian Sørensen, Søvind, som i 1920’erne kørte motorcykelløb i 
Horsens-området, og som dengang vandt fanepladerne fra Horsens Motor Klub, som ses nederst. 
Til højre ses cricketspilleren Svend Eliasen med det bat, som han i 1948 satte dansk gærderekord med.  
 

De omtalte effekter kan alle ses i Horsens Idrætsarkivs udstilling. 
 
 

 
 


