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Beretning 2013
For Horsens Idrætsarkiv var 2013 et begivenhedsrigt og arbejdsomt år med et
rekordagtigt antal indleverede arkivalier. Højdepunktet var utvivlsomt, at Jenny
Kammersgaards familie donerede svømmepigens flotte gave- og præmiesamling til
arkivet.
Først på året havde arkivet i en måned plancheudstillingen ”Danmarks Jenny” på Horsens
Bibliotek, hvor forfatteren Tommy Heisz holdt foredrag om Jenny Kammersgaard den 20.
februar.
Han havde brugt arkivet til sin research til bogen ”Bølgebryder – svømmepigen Jenny og det
dybe hav”. Sideløbende hermed formidlede han kontakten til Jenny Kammersgaards datter,
Ruth Kammersgaard, og barnebarn, Rikke Kammersgaard Nysted, som bragte tingene fra
Herlev til Horsens i forbindelse med foredraget på biblioteket.
Klenodierne blev i marts pakket ud i idrætsarkivet, og seancen blev optaget til brug for en
senere TV-udsendelse om Horsens-pigen.
I øvrigt besøgte Tommy Heisz igen arkivet i november. Han arbejder på en bog om mellemkrigstiden, som bl.a. kommer til at handle om 1930’ernes populære danske svømmerpiger.
Ifølge forfatteren vil bogen tage sit udgangspunkt i et ”olympisk svømmestævne”, som fandt
sted i 1936 i Horsens Havn med deltagelse af Jenny Kammersgaard og Ragnhild Hveger m. fl.
Idrætsarkivets frivillige begyndte imidlertid året med en flytteopgave, da arkivet havde fået
overdraget DGI Sydøstjyllands gamle HGU arkiv, som blev transporteret fra Langmarksvej til
Gasvej. Det drejer sig om en stor mængde arkivmateriale fra 1888 til 2006, som endnu ikke er
færdigregistreret. En række film, bl.a. om landsstævner og gymnastikopvisninger er overspillet
fra videobånd til DVD. Materialet vil blive opbevaret i idrætsarkivet som en selvstændig
afdeling under navnet DGI Lokalarkiv.
Sædvanen tro var idrætsarkivet repræsenteret med en udstilling, da Horsens Kommunes
idrætspriser for 2012 blev uddelt på rådhuset i februar.
Fra første marts udvidede arkivet den ugentlige åbningstid med 50 %, så der nu er åbent tre
timer om søndagen og seks timer om tirsdagen.
Idrætsarkivet deltog med fire repræsentanter ved Sport Horsens repræsentantskabsmøde i
marts.
I slutningen af april havde Horsens besøg Lyn og Arne Risborg fra Adelaide-området i
Australien. Arne Risborg var i Danmark for første gang, siden han udvandrede som barn i
1957. Han er barnebarn af Pahlm Jensen, 1920’ernes 10-dobbelte Danmarksmester i atletik
for HfS, og søgte nu oplysninger om sin bedstefars liv i Horsens. Gennem Horsens Folkeblad
fandtes nogle søde mennesker, som havde kendskab til Pahlm Jensen, og som kunne fortælle
om familiens liv i Horsens. Endelig havde idrætsarkivet lavet et hæfte med billeder af Pahlm
Jensen, som ægteparret kunne tage med tilbage til Australien.

Et indbrudsforsøg i maj var medvirkende til, at idrætsarkivet besluttede sig for, at sikre sin
samling med en tyverialarm. Horsens Kommune udviste stor imødekommenhed ved at bevilge
penge til installation og drift af alarmen.
Den 23. august blev Sport Horsens 75 års jubilæumsreception afholdt i idrætsarkivets lokaler.
Mange mødte frem, så det blev en festlig og hyggelig eftermiddag.
I oktober var Torkill Jensen fra TV Sket&Set i idrætsarkivet. Optagelserne findes på YouTube.
Årets store positive overraskelse for arkivet indtraf i november.
En ven af idrætsarkivet, Jørn Bonde fra firmaet PRessekontakt, hørte, at vi havde problemer
med at vedligeholde den eksisterende hjemmeside. Han formidlede kontakt til det nystartede
Web- og IT-firma Skysolution i Hinnerup.
Som følge af idrætsarkivets problemer og manglende økonomiske formående, besluttede
Skysolution sig for at sponsorere en ny hjemmeside. En flot gestus – og Horsens Idrætsarkiv
glæder sig til snart at kunne præsentere en ny og moderne hjemmeside på den eksisterende
webadresse www.horsensidraetsarkiv.dk.
En ny hjemmeside blev også anledningen til, at idrætsarkivet fik det logo, som kan ses over
denne beretning. Motivet i logoet er Svend Aage Jacobsen, anføreren på det legendariske
fodboldhold, som skabte navnet ”Den gule Fare” i 1920’erne. Det er et udsnit af en tegning,
som restauratør Johs. B. Torbensens tegnede af holdet til indvielsen af HfS klubhus i 1955.
Som tidligere år havde idrætsarkivet åbent hele weekenden i forbindelse med Danmarks
Industrimuseums julearrangement den 14.-15. december.
I årets løb var der udskiftnings blandt idrætsarkivet frivillige. Niels Jørn Skytte Nielsen holdt i
februar. Han afløstes i marts af Lars Nielsen, som har en fortid indenfor fodbold og håndbold,
senest som håndbolddommer og kampfordeler i Horsens Håndbolddommerklub.
Ud over Jenny Kammersgaard-samlingen modtog idrætsarkivet mange andre spændende
arkivalier fra klubber og privatpersoner.
Fremhæves skal 14 flotte scrapbøger fra perioden 1971-1999 om Horsens Freja. Bøgerne
blev skænket af Poul Erik Andersen, bedre kendt som Jashin, der i en lang årrække var en
kendt skikkelse i Freja, som aktiv og som leder.
I 2013 havde Horsens Idrætsarkiv 810 besøgende og arkivet havde ved udgangen af året
registreret i alt 12.976 billeder. Der blev i årets løb indleveret ikke færre end 1973 arkivalier, og
her er endda ikke medregnet materialet fra DGI Sydøstjylland.
Horsens Idrætsarkiv har i 2013 modtaget følgende arkivalier:
Audio og video: 1 stk.
Avisudklip: 448 stk.
Aviser (gamle): 58 stk.
Beklædning: 17 stk.
Billeder (gamle): 274 stk.
Billed-filer: 200 stk.
Pdf-filer: 12 stk.
Bøger og hefter: 67 stk.

CD (billede/tekst): 2 stk.
Foreningspapirer: 325 stk.
Hædersbevisninger: 3 stk.
Vedr. idrætsanlæg og
klubhuse 12 stk.
Medlemsblade: 90 stk.
Plakater: 4 stk.
Programmer: 279 stk.

Præmier og emblemer:
103 stk.
Rekvisitter og
diverse effekter: 55 stk.
Sange: 2 stk.
Tegninger: 1stk.
Scrapbøger: 20 stk.

Horsens den 14. januar 2014.
Gunner Lindbæk Knudsen,
Horsens Idrætsarkiv.

