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Beretning 2019  
 
I 2019 havde idrætsarkivet 1932 besøgende indenfor det tidsrum, hvor arkivet er bemandet, 
hvilket vil sige på søndage 11-14 og tirsdage 9-15 samt ved ekstraordinære arrangementer.  
Udenfor ovennævnte tidspunkter har et ukendt antal af Danmarks Industrimuseums i alt 35.876 
gæster kunnet se den del af idrætsarkivets udstilling, som er tilgængelig i museets åbningstid.    
 

Antallet af indleverede effekter var 701.  
 

På Industrimuseets ’8700 gratisdag’ den 20. januar havde idrætsarkivet 365 gæster indenfor dørene. 
Endvidere var der besøg af Horsens Folkeblads fotograf, Morten Pape, som tog billeder til en artikel 
om idrætsarkivet. I artiklen, som blev bragt i avisen den 19. februar, efterlystes et par frivillige. 
Allerede den 29. januar, inden artiklen var i avisen, havde den første meldt sig under fanerne. Det var 
Leo Sørensen (68 år), som har dyrket flere idrætsgrene i Horsens bl.a. brydning, ishockey, roning og 
kajakroning.  
Og den 12. marts begyndte Jan Møller Jørgensen (49 år) i arkivet. Han har ikke nogen større erfaring 
fra idrættens verden, men han interesserer sig meget for sport og lokalhistorie.  
Med tilgangen af de to nye tæller frivilliggruppen i idrætsarkivet syv personer. 
 

Til Horsens Kommune og Sport Horsens’ idrætsprisuddelinger i Insero Atrium, Forum Horsens, den 
27. januar, var idrætsarkivet repræsenteret med en plancheudstilling. Den markerede 150-året for 
Skyttefesten i Horsens, som fandt sted på Bygholm marker den 17. og 18. september 1869. Det var 
Danmarks første landsdækkende idrætsstævne.  
Af udstillingsmaterialet blev der lavet et oplæg til en artikel, som Christian Rimestad havde med i sin 
søndagsklumme ’Det stod i avisen’ i Horsens Folkeblad den 15. september. Materialet indgik også i et 
foredrag, bl.a. om idrættens begyndelse i Horsens, ved undertegnede, i Folkeuniversitetet for Horsens 

og Hedensted (FUHH) den 19. september.              
 

Idrætsarkivet deltog i april, november og december i møder i Arkivsamvirket i Horsens Kommune. 
Ved mødet i december underskrev Byarkivet og de mindre lokale arkiver en ny samarbejdsaftale. 
Tidligere på året indgik arkiverne i Arkivsamvirket i to andre aftaler, en Licens- og en Databehandler-
aftale vedr. Arkibas og arkiv.dk, som er Sammenslutningen af Lokalarkivers registreringssystem. 

 

Fredag den 3. maj døde Victor Kristensen i en alder af 94 år. Han var igennem det meste af sit liv  
aktiv indenfor Horsens-idrætten. Som aktiv bryder for Hermod opnåede han bl.a. landsholdsdebut og 
seks jyske mesterskaber, men det er sikket for hans store arbejde som leder, de fleste vil huske ham  
- i Brydeklubben Hermod, Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn (i dag Sport Horsens) og 
Horsens Idrætsarkiv. Victor Kristensen var leder af idrætsarkivet fra arkivets start i 1995 og indtil 2011. 
 

Horsens Boldklub kunne i 2019 fejre 75-års jubilæum. Ved receptionen den 22. juni havde klubbens 
gæster mulighed for at blade i klubbens mange scrapbøger, som til daglig opbevares i idrætsarkivet.   
 

Idrætsarkivets frivillige besøgte i september SIFA Idrætshistorisk Samling i Aalborg, som drives af 
Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg. Det hed før Aalborg Idrætsarkiv og blev grundlagt i 1979.  
I forbindelse med besøget udveksledes et par billeder. Horsens Idrætsarkiv fik en billedfil med et 
billede af Horsens-bokseren Thyge Petersen med sine mange præmier.  
 

Byarkivet udgav sidst på året bog nummer to i serien ’Horsens i årtier - horsensianernes historie 
fortalt i billeder’. Endnu en flot bog, som denne gang er om 1960’erne.  
Som i 50’er-bogen fik idrætsarkivet billeder med i bogen: Fodbolddrenge til foredrag i HfS klubhus 
(1960), bokseren Kjeld Kjeldgaards hjemkomst efter sit DM (1964), HfS fodboldholds modtagelse 
efter oprykning til 1. division (1966) og fodboldspilleren Bent Schmidt Hansens modtagelse af Ceres 
Pokalen (1967).   
 

I januar 2020 runder Horsens Orienteringsklub 50 år. Til brug for udgivelse af et jubilæumsskrift har 
klubben været i idrætsarkivet og ’lånt’ protokollen fra klubbens første år. Efterfølgende fik arkivet 
bogen retur, og det blev fulgt op med protokoller i form af tre ringbind med mødereferater m.m. fra 
klubben op til i dag. Det var velkomment, da lokale klubbernes protokoller har høj prioritet i idræts-
arkivet.  



I det forløbne år er yderligere tre protokoller blevet overdraget til idrætsarkivet, en fra HFS fodbold-
udvalg (1928-1936) og to fra Bygholm Kegleklub (1947-1956 og 1956-1961).   
 

I 2019 modtog Horsens Idrætsarkiv 701 effekter - fordelt således efter emner:  

 

Avisudklip og gl. aviser: 213 stk. 
Beklædning: 2 stk. 
Billeder: 111 stk.  
Billedfiler: 13 stk.  
Bøger og hæfter: 26 stk.   

Foreningspapirer: 57 stk. 
Hædersbevisninger: 7 stk.  
Medlemsblade: 32 stk. 
Programmer: 109 stk. 
Præmier 58 stk.  

Emblemer: 11 stk. 
Rekvisitter.13 stk. 
Diverse effekter: 20 stk. 
Scrapbøger: 13 stk. 
Æsker med dias: 16 stk. *  

 

* De 16 æsker med dias er fra boet efter Martin Jensen, som døde i 2019. Han var formand for HFS 
Gymnastikafdeling 1966-1988. Det store antal dias i æskerne er endnu ikke gennemgået af arkivet.   
 

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

2017: 1.267   2018: 614   2019: 701
 

Antal besøgende i idrætsarkivet i de tre seneste år (i de tidsrum arkivet har været bemandet): 
 

2017: 1.968   2018: 2.106   2019: 1932
 

Horsens Idrætsarkiv takker alle, som har støttet op om arkivet i 2019.  
En speciel tak til: Horsens Kommune, Danmarks Industrimuseum, Skysolution ApS 8382 

Hinnerup, Cricketsportens Venner i Horsens, Horsens Produktionshøjskole og Sport Horsens. 
 
 

Horsens den 18. januar 2020. 
 

Gunner Lindbæk Knudsen  
Horsens Idrætsarkiv 

 

FRA ÅRET DER GIK    

 

ØVERST: VICTOR KRISTENSEN, SOM DØDE DEN 3. MAJ 2019. BILLEDET ER FRA SPORT HORSENS 75-ÅRS JUBILÆUMS-
RECEPTION I IDRÆTSARKIVET I AUGUST 2013. VICTOR KRISTENSEN SAD I SAMMENSLUTNINGENS BESTYRELSE I 20 ÅR, DE  
12 AF ÅRENE SOM FORMAND. FOTOGRAF: JØRN BONDE.    
 

NEDERST: ET AF ÅRETS INDKOMNE BILLEDER. SVEND AAGE JENSEN (’SVEND CEMENT’) SVINGER HAMMEREN I HORSENS 
IDRÆTSPARK FØRST I 1930’ERNE. HAN DYRKEDE ATLETIK I HFS OG BRYDNING I HERMOD OG VAR AKTIV CA. 1930-1950.  
 

TIL HØJRE: DET NYERHVERVEDE BILLEDE FRA DRÆTSHISTORISK SAMLING I AALBORG. OL-SØLVINDEREN THYGE PETERSEN 
FOTOGRAFERET I HORSENS ATHLET KLUBS KAMPDRAGT SAMMEN MED SINE MANGE PRÆMIER. IDRÆTSARKIVET HAVDE I 
FORVEJEN ET NÆSTEN IDENTISK BILLEDE, MEN PÅ DET ER THYGE PETERSEN IKLÆDT SIN LANDSKAMPDRAGT.  
BILLEDET ER SANDSYNLIGVIS FRA 1926-27. FOTOGRAF: C. JESPERSEN HORSENS.  


