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horsens: Det kan godt være, 
Horsens Idrætsarkiv i 2017 
havde lidt færre besøgen-
de end året før. Til gengæld 
blev der indleveret flere ef-
fekter, og arkivet råder i dag 
over alene en billedsamling 
på 13.634 stykker.

Det fremgår af årsberet-
ningen for 2017, som arkivet 
nu har offentliggjort.

Beretningen fortæller om 
1968 besøgende i løbet af 
året mod 2171 i 2016 og om 
1267 indleverede effekter - et 
par hundrede flere end de to 
foregående år.

Udadtil har arkivet, som 
holder til i lokaler på Indu-
strimuseet i Horsens, marke-
ret sig med plancheudstillin-
ger i forbindelse med speed-
way-grandprix'et på Casa 
Arena Horsens og ved den 
årlige uddeling af Horsens 
Kommunes idrætspriser. 

Ved sidstnævnte arrange-
ment kunne deltagerne bl.a. 
læse om hammerkasteren 
August Olsen, som i 1917 sik-
rede Horsens byens første 
danmarksmesterskab.

Med i historisk netværk
Et anerkendende klap på 
skulderen kom i november, 
da idrætsarkivet fik en indby-
delse fra Danmarks Idræts-
forbunds Museum om del-

tagelse i museets idrætshi-
storiske netværk.

Netværket har først og 
fremmest medlemmer fra 
DIF's specialforbund, men, 
skriver museet, "da man er 
opmærksom på, at der flere 
steder i landet lokalt foregår 
et stort arbejde på det idræts-
historiske område, har mu-
seets bestyrelse besluttet at 
invitere repræsentanter fra 
disse initiativer med i net-
værket".

Fremover skal Gunner 
Lindbæk Knudsen repræ-
sentere Horsens Idrætsarkiv 
i netværket. 

Det betyder bl.a., at han i 
april skal deltage i et idræts-
historisk seminar i Brøndby.

Idrætsarkivets 
samling vokser og 
vokser og vokser...
2017 betød 1267 flere effekter på Horsens Idrætsarkiv, 
som alene af billeder nu har over 13.000.
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horsens: En kvinde på 40 år 
og en mand på 36 år, begge 
svenske statsborgere, blev 
onsdag middag fremstillet i 
grundlovsforhør ved Retten 
i Horsens, hvor politiet vil 
kræve dem varetægtsfængs-
let.

Parret er sigtet for to forsøg 
på tricktyveri hos to ældre 
borgere i det sydlige Horsens, 
fortæller vicepolitiinspektør 
Lars Peter Madsen, Sydøstjyl-
lands Politi.

Episoderne fandt begge 
sted tirsdag mellem kl. 10 og 
11. Først blev en ældre kvinde 
opsøgt på sin bopæl på Vej-
levej af den 40-årige kvinde, 
der udgav sig for at være fra 
hjemmeplejen.

- Hun sagde, at hun skul-
le tjekke kvindens medicin, 
men blev afvist ved døren, 
oplyser Lars Peter Madsen og 
tilføjer, at kvinden ringede til 
politiet efter besøget.

Den falske hjemmehjæl-

per gik derefter videre til en 
ældre mand på Bankagervej, 
opgav samme ærinde og blev 
lukket ind.

På et tidspunkt anede han 
dog uråd og fik hende jaget 
ud af huset. Han opdagede 
derefter, at nogen havde ro-
det i hans ting og bl.a. åbnet 
skuffer og skabe. Han ringede 
derfor til politiet.

Fundet på Bankagervej
Ifølge Lars Peter Madsen blev 
der sendt patruljer ud i om-
rådet, og på Bankagervej traf 
patruljen den 40-årige kvin-
de, der passer til det signale-
ment, de to forurettede gav. 

Kvinden var i selskab med 
en 36-årig mand. Begge blev 
anholdt og sigtet for trickty-

veri. Begge nægter sig skyl-
dige.

Der har i gennem lang tid 
været mange episoder i Hor-
sens og andre steder, hvor æl-
dre borgere er blevet opsøgt i 
hjemmet af bl.a. falske hjem-
mehjælpere og frastjålet vær-
dier.

Om det anholdte par fra 
Bankagervej har mere på 
samvittigheden end de to 
forhold, de er sigtet for, kan 
Lars Peter Madsen dog ikke 
sige noget om endnu.

- Vi undersøger, om de står 
bag flere forhold. Det er bl.a. 
også derfor, at vi vil have dem 
varetægtsfængslet, siger han 
og tilføjer, at der ikke blev 
stjålet noget fra den ældre 
mand tirsdag.

Formodede 
tricktyve 
anholdt i går
To ældre medborgere i Horsens blev i går opsøgt af en tricktyv, 
der udgav sig for at være fra hjemmeplejen. To er nu anholdt.

CC    
Vi undersøger, om de anholdte står bag flere 
forhold.
lars Peter Madsen, viCePolitiinsPektør,  
sydøstjylland Politi
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