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LANG NEDLUKNING AF IDRÆTSARKIVET   
Fredag den 21. maj 2021 fik idrætsarkivet grønt lys til atter at kunne åbne dørene for gæster efter en meget 
lang nedlukning pga. Covid-19. Den havde varet siden fredag den 11. december 2020 - i alt 151 dage.   
Som meget andet var det idrætsarkivets anden Corona-nedlukning. Den første i 2020 varede i alt 78 dage.  
 

Den lange nedlukning har betydet, at det i år har været meget småt med arkivalier til idrætsarkivet i 2021. 
 

ET KRUDTHORN FRA 1871 ER NU IDRÆTSARKIVETS ÆLDSTE GENSTAND 
 

Alligevel dukkede der en meget interessant 
genstand op, et krudthorn fra 1871, som nu er 
idrætsarkivets ældste genstand.  
Krudthornet var med i en kasse med ting 
vedrørende skydning i Vejle Amt, som skyde-
koordinator Androulla Winding på vegne af DGI 
Sydøstjylland skænkede til idrætsarkivet kort før 
genåbningen. Materialet lå godt nok udenfor 
Horsens Idrætsarkivs geografiske interesse-
område, men tog imod det, da arkivet i forvejen 
rummer DGI Lokalarkiv, og ikke mindst fordi 
krudthornet har en god historie.  

Krudthornet er en præmie fra 10 år efter idrættens opstart, hvor Skyttebevægelsen den 12. februar 1861 
stiftede ’Centralkomiteen for oprettelsen af skytteforeninger’ - Danmarks første idrætsforeninger. Blandt de 
første var Riffelskytteforeningen for Horsens og Omegn, der blev stiftet den 26. marts 1861, og skiftede 
navn til Horsens Skyttekreds i 1865/1866. Horsens Skyttekreds eksisterer stadig. 
Krudthornet blev udsat for første gang i 1871 af Vejle Amts Skytteforening, og blev senere vandrepræmie 
for unge skytter 1942-2005 i Vejle Amts Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening.   

Indgravering i kanten af hornets ene ende: Vejle Amts Skytteforening med 1st Præmie 1871.  
Indgravering på faneplade i hornets ende: Udsat 1942 som Vandrepræmie for unge Skytter i Skydning 
paa 250 Meter med reglens Gevær 

 

Krudthornet blev før 1942 genfundet og købt i en ’produktforretning’ i København og derefter skænket til 
formålet, som beskrevet ovenfor. 
Vandrepræmiebog med krudthornets historie samt resultater og navne på skytterne, som har vundet 
krudthornet 1942-2005, fulgte med krudthornet. Bogen opbevares nu i DGI-arkivet i idrætsarkivet.    
 

BILLEDER OG TEKSTET FRA ARKIVET UNDER NEDLUKNINGEN  
Trods nedlukningen var der bud efter idrætsarkivets materialer. I marts gav idrætsarkivet oplysninger til 
Birgitte Avnesøs artikel ’Læsere: Stil Jenny Kammersgaards mindesten op ved havnen’, som blev bragt i 
Horsens Folkeblad den 10. april 2021.  
Der blev i marts og april leveret tekster og billeder vedr. horsensianske idrætsprofiler til Byarkivets næste 
bogudgivelse: Horsens i årtier - 1980’erne. 
I marts og april hjalp idrætsarkivet DR-journalisten Erik Nielsen, tidligere Horsens Folkeblad, med tekst og 
billeder til et kommende bogprojekt.    

I april bidrog idrætsarkivet med et billede og 
noget tekst til Christian Rimestads artikel 
’Dengang HfS’ fodboldhold var med til at hele 
sårene efter Første Verdenskrig’. Artiklen, 
som var i Horsens Folkeblad den 2. maj 2021, 
omtaler en international fodboldkamp i 1921 
på Østergade Sportsplads mellem HfS og 
nordtyske Wilhelmshaven, som endte 3-3. 
 

Her ses HfS’erne før kampen for 100 år siden.  
 

Stående fra venstre: En ukendt leder, Georg 
Randers (leder), Thomas Olsen, Aksel 
Madsen, Niels Chr. Sørensen, Svend Aage 
Jacobsen, William ’Buster’ Jørgensen, 

Christian Hansen og en ukendt leder. Siddende fra venstre: Michael Grønlund, Carl Jensen, Gudmund 
Vesterled, Emil Møller og Sofus Bulow.  GLK. 


