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Beretning 2014  
 

De seneste år har Horsens Idrætsarkiv kunnet konstatere en stor stigning af indleverede 
effekter, og den tendens fortsatte i 2014. Samtidig har arkivet i det forløbne år registreret 
1714 besøgende, hvilket er det højeste antal nogensinde.         
 
Ved årets begyndelse kunne Horsens Idrætsarkiv afslutte registreringen af det omfattende 
materiale fra perioden 1888-2006, som idrætsarkivet modtog fra DGI Østjylland i starten af 2013. 
Materialet opbevares nu som en selvstændig afdeling under navnet DGI Lokalarkiv, og det 
færdige arbejde kunne den 13. maj præsenteres for Inger Kristensen, Inge Møller og Helge 
Steenkjær fra det gamle HGU-DGI arkivudvalg. 
 

2014 blev året, hvor Horsens Idrætsarkiv for første gang fik en olympisk medalje til sin samling. 
Det er en sølvmedalje fra OL i 1948. Medaljen indgår i en indrammet samling medaljer, som har 
tilhørt roeren Aksel Bonde Hansen. Han var med i Horsens Roklubs firer uden styrmand ved 
legene i London.     
Endvidere erhvervede arkivet sig et par medaljer, der har tilhørt gymnast og roer Peter Christian 
Andersen (1882-1974). Giveren er sønnesøn af Peter Christian Andersens yngre bror, Per 
Maack Andersen, Aalborg. 
Med medaljerne fulgte en kort levnedsbeskrivelse om Peter Christian Andersen og et billede fra 
ca. år 1900.  
Medaljerne er fra Horsens Gymnastikforening 1899 (Præmie) og Horsens Roklub 1900 
(Ærespris).  
Peter Christian Andersen blev udlært som snedker i 1901, så medaljer og billede er fra tiden, 
hvor han var i lære hos snedkermester Svend Andersen i Horsens. Peter Christian Andersen 
forlod Horsens i 1903 og uddannede sig til instrumentmager og klaverstemmer i København. Han 
levede det meste af livet i Århus, bl.a. med pianoforretning og tilhørende værksted i Åbyhøj.  
Peter Christian Andersen benyttede Christian som fornavn og Chr. Andersen kan findes noteret i 
Horsens Roklubs bådstatistik 1898-1905 i Horsens Idrætsarkivs bibliotek. 
 

Sidst på året arvede idrætsarkivet en flot samling plaketter, medaljer, fotoalbum og scrapbøger 
fra familien til løberen Vagn Rasmussen fra HfS. Han er den eneste Horsens-atlet, som er blevet 
Danmarksmester på sprinter-distancerne 100 og 200 meter. I alt blev det til fire DM i årene 1936-
42 og over 30 JM.  
 

For at fremme kendskabet til Horsens Idrætsarkiv blev det i 2013 lagt på den elektroniske 
kulturguide KultuNaut. Det er blevet fulgt op med optagelse på verdens største rejsewebsted 
TripAdvisor i 2014, hvor også en ny hjemmeside ’gik i luften’ med hjælp fra IT- og webfirmaet 
Skysolution i Hinnerup.      
 

Som i tidligere år havde idrætsarkivet en udstilling på rådhuset, da Horsens Kommunes 
idrætspriser blev uddelt den 3. februar, og den 11. marts deltog frivillige fra arkivet ved 
repræsentantskabsmødet i Sport Horsens.   

  

I august udkom bogen 'Svømmepigerne der forførte Danmark i 1930'erne', om Jenny 
Kammersgaard, Ragnhild Hveger og Inge Sørensen (Lille henrivende Inge). Bogen er skrevet af 
Tommy Heisz. Han har, som det var tilfældet med e-bogen 'Bølgebryder', benyttet materialet om 
Jenny Kammersgaard i Horsens Idrætsarkiv til en del af sin research om Horsens-pigen.  
 

Horsens Idrætsarkiv afsluttede året med at holde åbent i hele industrimuseets juleweekend og 
her fandt 303 personer vej til arkivets udstillingslokaler.    



I alt havde idrætsarkivet 1714 besøgende i 2014 og arkivet havde ved udgangen af året 
registreret i alt 13.089 billeder.  
 
Der blev i årets løb indleveret 1931 effekter til idrætsarkivet, og tillægges det nyregistrerede 
materiale (3614) fra DGI Sydøstjylland er antallet 5545.  
 
Tallene for antal indleverede effekter har de fem foregående år været:  

 
2009: 288 – 2010: 159 – 2011: 857 – 2012: 1058 og 2013: 1973. 

   
Horsens Idrætsarkiv har i 2014 modtaget følgende (DGI-materialet i parentes)  
 
Audio og video: 9 stk. (29) 
Avisudklip: 220 stk.(484) 
Aviser (gamle): 276 stk. 
(53) 
Beklædning: 19 stk. (30) 
Billeder: 314 stk. (1138) 
Billed-filer: 19 stk. (0)  
Bøger og hefter: 52 stk. 
(203) 

CD (billede/tekst): 1 stk. 
(28)  
Foreningspapirer: 407 stk. 
(1068) 
Hædersbevisninger: 2 stk. 
(17) 
Vedr. idrætsanlæg og 
klubhuse 0 stk. (74) 
Medlemsblade: 186 stk. 
(38)  

Plakater: 1 stk. (62)  
Programmer: 57 stk. (194) 
Præmier og emblemer:  
251 stk. (52) 
Rekvisitter og 
diverse effekter: 41 stk. 
(68)  
Sange: 3 stk. (0) 
Tegninger: 0 stk. (12) 
Scrapbøger: 73 stk. (64) 

 
 
 
Horsens den 20. januar 2015. 
 

  Gunner Lindbæk Knudsen, 
  Horsens Idrætsarkiv. 

 


