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Alberts drøm lever videre
Idrætsarkivet har eksisteret i 25 år
Den 2. december var det 25 år siden, at Horsens Idrætsarkiv slog dørene op for arkivets
første udstilling. Det blev i 1995 markeret med en reception i nyetablerede lokaler i Gasvej
21, hvor borgmester Vagn Ry Nielsen holdt åbningstalen.
En stor del af den første udstilling bestod af billeder og effekter, som den tredobbelte DM-vinder i
400 m hækkeløb og tidligere stadioninspektør, Albert Rasmussen, havde samlet igennem 40 år.
Ved åbningsreceptionen fortalte Albert Rasmussen til Horsens Folkeblad, at han i alle årene havde
ventet på denne dag, og at det var en drøm, der gik i opfyldelse.
Idéen til et idrætsarkiv kom fra formanden for Sportssammenslutningen for Horsens og Omegn
(SfHO) Børge Jørgensen, som på et møde i Vejle havde hørt, at Danmarks Idrætsforbund (DIF),
forud for sit 100-års jubilæum i 1996, arbejdede for oprettelse af idrætsarkiver flere steder i landet.
Den 15. marts 1995 blev idéen fulgt op med et møde i HFS’ klubhus på Langmarksvej, hvor SfHO
fik samlet en arbejdsgruppe af gamle idrætsledere, der ville arbejde for et idrætsarkiv i Horsens.
Gruppen kunne hurtigt tage fat på arbejdet. På SfHO’s repræsentantskabsmøde den 23. marts
1995 oplyste kulturudvalgsformand Hans Jacob Larsen, at Horsens Kommune ville stille lokaler på
godt 150 kvm. til rådighed for et ”sportsmuseum” i Gasvej 21 (Horsens Belysningsvæsens tidligere
administrationslokaler). SfHO skulle stå for driften.
Indretningen af arkivet blev påbegyndt i maj 1995. Folkeoplysningsudvalget bevilgede 40.000 kr. til
etableringen og fra DIF var der 10.000 kr. I 1996 fik arkivet Bikubens Kjørmespris på 15.000 kr.
Albert Rasmussen skænkede sin private samling til idrætsarkivet, hvis formål ved stiftelsen blev:
- at arbejde for synliggørelse af idrættens historie i ’Horsens og omegn’*)
- at indsamle materiale fra flest mulige kilder i ’Horsens og omegn’*) til bevaring og beskrivelse
af idrætslivet i ’Horsens og omegn’*)
- at indrette og administrere anvendelsen af de lokaler, som Horsens Kommune har stillet til
arkivets rådighed.
*) ’Horsens Kommune’ fra kommunesammenlægningen 1. januar 2007.
Da det blev kendt, at der skulle være idrætsarkiv på Gasvej, vakte det undren hos Industrimuseet.
Man pegede på, at byrådets økonomiudvalg i august 1994 havde været indstillet på, at reservere
Gasværksgrunden til Industrimuseets formål, og her var et idrætsarkiv ikke med i planerne.
Men da et enigt byråd i december 1997 besluttede at skænke grunden og tilhørende bygninger til
Industrimuseet, var idrætsarkivets tilstedeværelse på førstesalen i nr. 21 en del af pakken.
Idrætsarkivet har gennem årene bestræbt sig på at leve op til sine formål. Volumen i samlingen er
vokset betragteligt. Jenny Kammersgaards præmie- og gavesamling er arkivets fornemste.
Fremhæves bør også fem OL-dragter fra sejlerne Poul Ohff (1952) og Steen Secher (1988 og
1992), kajakroeren Birgitte Froberg (1988) og fodboldspilleren Gitte Krogh (1996), samt roeren
Aksel Bonde Hansens sølvmedalje fra OL 1948. Seneste klenodie i samlingen er prof. bokseren
Johny Jensens EM-bælte fra Rom 2007.
Hvordan det er lykkes for arkivet at synliggøre idrættens historie, må andre vurdere.
Horsens Folkeblad har altid vist stor velvilje med at bringe stof fra og om arkivet. Folkebladets
overdragelse af bladets sort-hvid billedarkiv har i øvrigt være et stort aktiv for idrætsarkivet. Der er
leveret billeder til adskillige bogudgivelser og avisartikler (mest til artikler i folkebladet).
Arkivets materiale er ved flere lejligheder brugt ved research til artikler og bogudgivelser f.eks. et
par bøger om Jenny Kammersgaard.
Mulighederne for at få idrætsstoffet ud til flere øgedes i 2014, da IT-firmaet Skysolution, Hinnerup,
donerede opsætningen af en hjemmeside med tilhørende e-mail til arkivet. Det har efterfølgende
ført til mange forespørgsler om idrætten i Horsens. I februar 2018 kom idrætsarkivet på Facebook.
I januar 2013 overtog arkivet DGI Østjyllands store samling af arkivalier tilbage til 1888, men mest
fra perioden 1928-2006, hvor organisationens lokalafdeling havde de skiftende navne: Horsens og
Omegns Gymnastikforening, Horsensegnens Gymnastikforening, Horsensegnens Gymnastik- og
Ungdomsforening (HGU) samt DGI Horsensegnen.

I de første 25 år har i alt 23 frivillige arbejdet ulønnet i idrætsarkivet. I øjeblikket er der syv frivillige
tilknyttet, og det er Jan Møller Jørgensen, Leo Sørensen, Jimmy Sørensen, Lars Nielsen, Jesper
Rasmussen, Fredy Salling og Gunner Lindbæk Knudsen.
Ved stiftelsen blev Victor Kristensen udpeget til idrætsarkivets første leder, og siden han stoppede,
som 86-årig, i 2011, har Gunner Lindbæk Knudsen fungeret som arkivets leder.
I 2012 ændrede SfHO navn til Sport Horsens, der fortsat driver idrætsarkivet.
Idrætsarkivet er medlem af SLA - Sammenslutningen af Lokalarkiver og Arkivsamvirket i Horsens.
Horsens Idrætsarkiv takker alle, som har støttet op om arkivet gennem de 25 år. En speciel tak til
Horsens Kommune, Danmarks Industrimuseum, Skysolution ApS 8382 Hinnerup, Cricketsportens
Venner i Horsens, Horsens Produktionshøjskole, Lions Club Horsens Bygholm og Sport Horsens.
Pga. Covid-19 situationen besluttede idrætsarkivet ikke at markere jubilæumsåret yderligere.
Gunner Lindbæk Knudsen
Horsens Idrætsarkiv

FRA ”KÆLDERBRIGADE” TIL IDRÆTSARKIV

FØR IDRÆTSARKIVET BLEV ETABLERET OPBEVAREDE ALBERT RASMUSSEN SIN SAMLING I KÆLDEREN
UNDER LANGMARKSKOLEN, HVOR ”KÆLDERBRIGADEN” KNUD CHRISTENSEN, ALBERT RASMUSSEN OG
PETER BECH ER FOTOGRAFERET I 1988. KUN ALBERT RASMUSSEN VAR MED VIDERE TIL IDRÆTSARKIVET.
FOTO: LARS JUUL, HORSENS FOLKEBLAD.

IDRÆTSARKIVETS FØRSTE ARBEJDSGRUPPE
VED ARKIVETS INDVIELSE I 1995.
FRA VENSTRE: KLAUS SCHOU-JENSEN, VICTOR
KRISTENSEN, HENNING HANSEN, HENNING ROEST,
KAJ ANDERSEN, GUNNAR SVENSSON, HENNING
JENSEN OG ALBERT RASMUSSEN.

SFHO’S FORMAND OG INITIATIVTAGER TIL
IDRÆTSARKIVET BØRGE JØRGENSEN BØD
VELKOMMEN I LOKALERNE PÅ GASVEJ.
ENDVIDERE SES VICEBORGMESTER ERLING
JENSEN (TV.) SAMT BYRÅDSMEDLEMMERNE
GRETHE NYMARK OG JESSIE MOGENSEN.

EN VELOPLAGT BORGMESTER, VAGN RY NIELSEN,
PÅ VEGNE AF IDRÆTSARKIVET MODTOG
HOLDT INDVIELSESTALEN FOR IDRÆTSARKIVET.
VICTOR KRISTENSEN HORSENS KOMMUNES
TIL VENSTRE SES EN AF DE FØRSTE FRIVILLIGE I
INITIATIVPRIS. VED SAMME LEJLIGHED VAR DER
ARKIVET, GUNNAR SVENSSON, OG VICEBORGOGSÅ EN INITIATIVPRIS TIL OLE PUGGAARD FRA
MESTER ERLING JENSEN.
INDUSTRIMUSEET.
(FOTOGRAF UKENDT)

