Horsens Idrætsarkiv
Nyheder, januar 2022
En ny Corona-nedlukning ramte museumsverdenen fra den 17/12 2021 frem til 17/1 2022. Dermed sluttede
året, som det var begyndt. Op til nedlukningen fik idrætsarkivet tilført nye interessante ting, og havde besøg af
redaktør Kirsten Harkjær Larsen fra DGI-magasinet Udspil vedrørende stof til en artikel om idrætsarkivet.
EN AF DE MINDSTE BLEV EN AF DE STØRSTE
Den 14. december besøgte den tidligere Hermod-bryder Per Nielsen idrætsarkivet. Her afleverede han sin
samling af præmier, emblemer, scrapbøger og andre ting. Alt i alt et vidnesbyrd om en flot idrætskarriere.
Med sine 10 danske seniormesterskaber er Per Nielsen den mest vindende Horsens-bryder. Han blev dansk
mester syv gange i 52 kg-klassen (1981-1992) og tre gange i 57 kg-klassen (1993-1995).
Ved DM 1980-1995 var han blandt medaljevinderne 16 år i træk. Ud over de 10 DM-titler blev det til to sølv- og
fire bronzemedaljer. Dertil kan lægges titler og medaljer ved ungdoms-DM og sølv- og bronzemedaljer ved NM.
Per Nielsen vandt endvidere 15 jyske mesterskaber 1980-1996 (3 x junior og 12 x senior).
Over en periode på 12 år var Per Nielsen en del af brydelandsholdet. Han debuterede i 1980 og deltog flere
gange ved EM og VM. Per Nielsen stoppede på landsholdet i 1992 efter to nederlag ved EM i København, der
betød, at han ikke blev udtaget OL i Barcelona. En udtagelse som han havde satset meget for at opnå.
Per Nielsen havde også i 1984 haft chancen for en OL-billet, men da var han uheldig at brække håndleddet og
måtte holde et års pause. Sidste optræden ved danske mesterskaber var i 1996, og det blev et dramatisk farvel.
I en kamp mistede Per Nielsen pludselig kræfter, hvilket resulterede i, at han tabte til den senere DM-vinder. Det
viste sig efterfølgende, at Per Nielsen havde fået en blodprop i hjertet.
Per Nielsen blev hurtigt rask og genoptog brydningen i Hermod i nogle år, men det var ikke længere på topplan.

PER NIELSEN - UNDERST OG PÅ TÅSPIDSERNE - KASTER SIN MODSTANDER EFTER KUN 26 SEKUNDERS BRYDNING VED
DM 1989 I VESTHALLEN OG VINDER SIN FEMTE DM-TITEL. FOTO: LARS JUUL, HORSENS FOLKEBLAD - 20/3 1989. TIL HØJRE
SES PER NIELSENS TING PÅ BORDET I IDRÆTSARKIVET DEN 14/12 2021.

ET TEAM DANMARK-BILLEDE FRA BORGMESTEREN
Før jul kunne idrætsarkivet hente et stort billede på rådhuset. Det har teksten
”Anne-Marie Rindom OL-bronze 16.8.2016 ∙ Team Danmark ∙ Kom tilbage trods
diskvalifikation og kæmpede sig tilbage til OL-medalje”
- og på billedet ses Anne-Marie Rindom med dannebrog, efter at hun har sikret sig
bronzemedaljen i Laser Radial ved Legene i Rio.
Borgmester Peter Sørensen modtog billedet kort efter OL i 2016, og han har haft
det hængende på sit kontor, indtil han - efter sigende - har fået det udskiftet med et
mere aktuelt guld-billede med Anne-Marie Rindom fra OL i Tokyo i fjor.
JOHN IDORNS GAMLE BØGER TIL IDRÆTSARKIVET
Idrætsarkivet har modtaget 13 bøger med indbundne idrætsblade fra 1892-1946.
De fleste af bøgerne har tilhørt sportsjournalist John Idorn. Kort før sin død i 2004
gav han bøgerne til kollegaen Tommy Poulsen, der i november skænkede dem til
idrætsarkivet.
Der er udgaver af nogen af de allerførste danske idrætsblade fra før stiftelsen af Danmarks Idrætsforbund (DIF),
f.eks. ugebladet SPORT fra 1892, ugebladet IDRÆT fra 1895, senere DANSK SPORTSTIDENDE. Endvidere
kan nævnes ugebladet DANSK IDRÆTS-TIDENDE fra 1898, der samme år skiftede navn til DANSK IDRÆTSBLAD og blev DIF’s første medlemsblad. En bog med ugebladet ILLUSTRERET SPORT 1930-1931 indeholder
blade med stof om Horsens-bokseren Thyge Petersen, f.eks. om dennes overgang til professionel boksning.
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