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Beretning 2015  
 
Med 1917 registrerede gæster i 2015 havde Horsens Idrætsarkiv et par hundrede flere besøgende 
end i rekordåret 2014.  Og skønt en halvering af indleverede effekter i forhold til de to foregående 
år, fortsatte idrætsarkivet med at modtage en stor mængde materialer til samlingen i 2015.  
 
I december 2015 var det 20 år siden, at idrætsarkivet åbnede sin første udstilling. Arkivet har i alle årene 
haft to faste åbningsdage om ugen. At det har kunnet lade sig gøre skyldes alene, at en række gamle 
idrætsfolk har udført et stort arbejde. Ialt har en snes frivillige været tilknyttet arkivet i perioder fra ét til 20 
år.  
 
Fhv. borgmester Henning Jensen har været med i alle 20 år, men fra årsskiftet valgte han at takke af. Han 
var den sidste aktive fra den gruppe frivillige, som i 1995 lagde grunden til idrætsarkivet.  
Henning Jensen deltog ikke i det ’daglige’ arbejde, men han har gennem alle årene troligt taget sine 
søndagsvagter hver 6.-8. uge. Henning Jensen har været en positiv person at arbejde sammen med og 
en populær rundviser i arkivet. Alle omkring idrætsarkivet takker for indsatsen og ønsker ham et fortsat 
godt otium.   
 
Efter Henning Jensens farvel er seks frivillige pt. tilknyttet idrætsarkivet. For at kunne dække vagterne og 
sikre kontinuiteten fremover ønsker idrætsarkivet at tilknytte et par frivillige mere.  Interesserede kan 
henvende sig i arkivet tirsdag formiddag mellem kl. 9 og 12.        
 
I anledning af, at Horsens var vært for Kjærgaard Danish FIM Speedway Grand Prix i 2015, etablerede 
idrætsarkivet en plancheudstilling ’Speedway og Horsens – løst og fast om motorcykelsporten’. 
Udstillingen var med på Horsens Rådhus i forbindelse med uddelingen Horsens Kommunes Idrætspriser 
den 1. februar og på Langmarksvej ved Casa Arena forud for afholdelsen af Grand Prix’et den 8. august. 
Udstillingen kan fortsat ses i arkivets lokaler. 
 
Idrætsarkivet havde en udstilling klar til et arrangement i juni, som skulle markere 25 året for Landstævne 
90 i Horsens og Parkhallens opførelse. Desværre måtte DGI og Parkhallen aflyse pga. for lille tilslutning. 
 
Ved Horsens forenede Sportsklubbers 100 års jubilæumsreception den 6. november i loungen til Forum 
Horsens var idrætsarkivet repræsenteret med en udstilling om klubben. 
   
Der har været en række forespørgsler om Horsens-idrætten fra arkiver, aviser og privatpersoner fra hele 
landet. 
 
Fra arkivets billedsamling er leveret billeder med cykelrytteren Chr. Pedersen til en ny hjemmeside om 
Skandsen Cykler, som kan ses på dette link: www.skandsen.dk/#!skandsen-cykler/bxoft 
 
Endvidere er der leveret billeder til AC Horsens’ fodboldprogrammer, artikler og billeder til Horsens 
Folkeblad og Horsens Posten, samt en stor mængde billeder og tekst til Horsens forenede Sportsklubbers 
100 års jubilæumsskrift ’Hundrede år i bevægelse’.    
 
Af de mange effekter, som idrætsarkivet har modtaget i året løb, fremhæves nogle få efterfølgende. 
 
Godtfred Andreassen fra Fredericia skænkede pokalen, som han fik efter sin sejr ved DM i speedway 
1965, hvor han repræsenterede Horsens Motor Sport. Det eneste DM i speedway til en Horsens klub.  
 
Ole Lundstrøm i Borup sendte den vandrepokal, som Parkhotellet (Bygholm) indstiftede ved indvielse af 
keglebanen på hotellet i 1947. Ved Bygholm Kegleklubs klubmesterskaber blev der hvert år spillet om 
pokalen, indtil klubben blev nedlagt i 1969. Med flest sejre fik Ole Lundstrøm pokalen til ejendom. 
 

http://www.skandsen.dk/#!skandsen-cykler/bxoft


Idrætsarkivet havde i maj besøg af Brydeklubben Hermods DM-vinder i fluevægt 1954, Poul Egede 
Hansen, der er bosiddende i Helsingør. Ved den lejlighed overlod han sine præmier og scrapbøger til 
arkivets samling. 
 
Arkivet modtog i august to flyttekasser med materiale fra dødsboet efter Eli Nielsen, som i en menneske-
alder var Horsens’ førende billardspiller. Kasserne indeholdt scrapbøger og mange andre effekter fra Eli 
Nielsens billard-liv, først i Vejle og fra 1976 i Horsens, hvor han repræsenterede Horsens Billard Klub.      
 
I september erhvervede arkivet en stor mængde materialer fra familien til Horsens’ største fodboldnavn, 
Bent Schmidt Hansen, som døde i 2013. Der var tale om ti scrapbøger, to ringbind indeholdende billeder 
og andre papirer samt en samling pins fra Bent Schmidts karriere i dansk og hollandsk fodbold.   
Bent Schmidt spillede på HfS’ divisionshold og landsholdet i 1960’erne. I 1967 skrev han kontrakt med den 
hollandske klub PSV Eindhoven, og blev dermed HfS’ og Horsens’ første professionelle fodboldspiller.    
   
Idrætsarkivet arkiverer sine mange billeder i Arkibas, som er en central server, der drives af Sammen-
slutningen af Lokalarkiver. Ved den seneste opgradering til Arkibas 5 måtte idrætsarkivets computere i 
første omgang give op. Lions Club Bygholm trådte hjælpende til og skænkede arkivet en ny PC’er, som 
lever op til de nye krav, og de unge mennesker ved Horsens Produktionshøjskole hjalp med opdateringer 
af gamle PC’ere.   
 
Det var ikke det eneste tekniske problem i 2015. Arkivet oplevede også at få hacket sin hjemmeside, så 
den var nede i en længere periode sidst på året.    
 
I alt havde idrætsarkivet 1.917 besøgende i 2015 og arkivet havde ved udgangen af året registreret i alt 
13.238 billeder.  
 
Horsens Idrætsarkiv har i 2015 modtaget 1.027 effekter, fordelt således:  
 
Audio og video: 15 stk.  
Avisudklip: 42 stk. 
Beklædning: 4 stk. 
Billeder: 86 stk.  
Billed-filer: 4 stk.  
Bøger og hæfter: 44 stk.   
Foreningspapirer: 65 stk. 
Hædersbevisninger: 14 stk.  
 

Vedr. idrætsanlæg og klubhuse 3 stk. 
Medlemsblade: 274 stk. 
Plakater: 9 stk.  
Programmer: 68 stk. 
Præmier og emblemer: 341 stk. 
Rekvisitter og diverse effekter: 19 stk.  
Sange: 7 stk. 
Scrapbøger: 31 stk. 
 

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

2013: 1.973   2014: 1.931    2015: 1.027 
 
 
Horsens Idrætsarkiv takker alle, som har støttet op om arkivet i 2015. En speciel tak til Horsens 
Kommune, Danmarks Industrimuseum, Skysolution ApS 8382 Hinnerup, Cricketsportens Venner i 
Horsens, Lions Club Horsens Bygholm, Horsens Produktionshøjskole og Sport Horsens.    
 
 
 
 
Horsens den 26. januar 2016. 
 
 
 Gunner Lindbæk Knudsen 
 Horsens Idrætsarkiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Billeder til Horsens Idrætsarkivs beretning 2015  
 

- med fire omtalte personer i beretningen 
 

 
Fhv. borgmester Henning Jensen  
i Horsens Idrætsarkiv. 
 

Til højre ses han med idrætsarkivets 
første arbejdsgruppe ved arkivets 
indvielse i 1995.  
Fra venstre ses: Klaus Schou-Jensen, 
Victor Kristensen, Henning Hansen, 
Henning Roest, Kaj Andersen, Gunnar 
Svensson, Henning Jensen og Albert 
Rasmussen. 
 

 
 

 
 
 
Ole Lundstrøm  
som skænkede sin vandrepokal til idrætsarkivet, ses bagerst til venstre på 
Bygholm Kegleklubs hold fra miden af 1960’erne.  
Klubben havde hjemmebane på Bygholm Parkhotel, og var jyske mestre 1963, 64 
og 65. 
Bagerst fra venstre: Ole Lundstrøm, Hans Thomsen og Richard Nymark  
Forrest fra venstre: Aksel Lorentzen, Arthur Christensen og Poul Thorstein. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Poul Egede Hansen 
tog turen fra Helsingør til Horsens for at aflevere sine scrapbøger og præmier til 
idrætsarkivet. På billedet ses han i sine velmagtsdage i Brydeklubben Hermod, 
hvor hans bedste resultat var et dansk mesterskab 1954 i fjervægt   
 
 
 
 

 
 

 
Bent Schmidt Hansen,  
Horsens’ største fodboldnavn, ses på billedet til venstre i 
Horsens Idrætspark mod Vanløse i 1966.  
Han spillede 140 kampe for HfS i årene 1964-1978, 
afbrudt af en professionel karriere i hollandske PSV 
Eindhoven 1967-1975, hvorfra billedet til højre stammer. 
Bent Schmidt spillede 267 kampe for PSV og blev bl.a. 
hollandsk pokalmester 1974 og hollandsk mester 1975. 
Hans scrapbøger og samling af pins kan fremover ses i 
Horsens Idrætsarkiv 


