
Af Peter Jul Jacobsen, Formand 

 

Om generalforsamlingen 2012 
  

Generalforsamlingen 2012 blev afholdt den 27. marts på Institut for 

Idræt, Københavns Universitet. 

Som foreskrevet i foreningens vedtægter fremlagde formand Bo 

Vestergård Madsen årsberetningen, hvor han indledningsvist kiggede 

tilbage på foreningens overgang fra Dansk Idrætshistorisk forening – 

Krop og kultur til Forum for Idræt, Historie & Samfund, samt fra 

udgivelsen af årbøger til tidsskrifter med forskelligt tema. De foreløbige 

fire tidsskriftsnumre med temaerne OL, Sport og Politik, Sport and 

Development, Sundhedskultur og Bevægelseskultur samt Idræt & 

Velfærdspolitik fik roser med på vejen. Beretningen omhandlede 

desuden nedlæggelsen af Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning 

(KIF), samt foreningens nuværende og fremtidige udfordringer omkring 

økonomi og rekruttering af nye medlemmer. 

Foreningen havde i 2011 et underskud på ca. 4.000 kr., hvilket heldigvis 

var mindre end forventet, og samtidig kunne man glæde sig over, at 

foreningens samarbejde med Betalingsservice i forhold til den årlige 

medlemsopkrævning fungerer godt. 

Det blev vedtaget på generalforsamlingen at bevare det nuværende 

kontingentniveau, således at medlemmer med status af ordinær og 

institution fortsat betaler 275 kr., mens studerende og pensionister 

årligt skal betale 200 kr. i medlemskontingent. 

Peter Jul Jacobsen blev valgt som ny formand og Allan B. Grønkjær 

ønskede genvalg for de kommende to år. Derudover blev bestyrelsen 

udvidet med ph.d. studerende Signe Højbjerre Larsen og post doc. Klaus 

Eskelund fra Syddansk Universitet.  

 

Af Peter Jul Jacobsen, Formand 

 

Ny formand for Forum for Idræt, Historie 
& Samfund 
 

Forud for generalforsamlingen havde daværende formand og mangeårigt 

bestyrelsesmedlem Bo Vestergård Madsen meddelt, at han ikke ønskede 

at fortsætte. På generalforsamlingen blev bestyrelsesmedlem Peter Jul 

Jacobsen valgt for ét år. 

Der skal lyde en stor tak til Bo for hans arbejde i foreningen, hvor han 

bl.a. har været en fremragende fortaler for foreningens virke og 

berettigelse som et dansksproget forum for humanistisk og 

samfundsvidenskabelig forskning og debat om idræt.   
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Af Peter Jul Jacobsen, Formand 

 

Opkrævning af medlemskontingent for 
2012 
 

I 2010 indgik foreningen en samarbejdsaftale med Betalingsservice i 

forhold til opkrævninger af det årlige medlemskontingent. 

Medlemskontingentet går bl.a. til betaling af udgifter i forbindelse med 

den årlige udgivelse af tidsskriftet Forum for Idræt. Medlemmer med 

status af ordinær, pensionist, og student vil i begyndelsen af august 

modtage en opkrævning - enten som girokort eller automatisk som en 

PBS-opkrævning - for årskontingentet 2012. I forlængelsen af dette års 

kontingentbetaling opfordres modtagere af et girokort til at tilmelde 

betalingen Betalingsservice. Jeres kundenummer er FIHS efterfulgt af 

otte eller ni 0´er, og endelig et to eller trecifret tal.   

Institutionsmedlemmer vil i løbet af august og september modtage 

fakturaer for kontingentopkrævningen 2012. 

 

 

Af Henning Eichberg, Professor ved SDU, og Peter Jul Jacobsen, Formand 

 

Kommende nummer af Forum for Idræt 
 

Dette års tidsskriftnummer bærer arbejdstitlen: ”Idrætsbegivenheder 

og krydsfeltet mellem idrætshistorie og –sociologi”. 

 

I 2011 og 12 er blevet og bliver afviklet store idrætsbegivenheder både 

på dansk og international grund.  

Indledningsvis vil artiklen ”Alle gode gange tre” – London 1908 – 1948 

– 2012. Fra verdensudstilling og verdenskrig til Legacy” med 

udgangspunkt i de tre OL, diskutere de olympiske leges udvikling fra en 

undseelig begivenhed til en megaevent underlagt en række politisk 

korrekte Legacy-problemstillinger. Dernæst behandles ”Myten om de 

samfundsøkonomiske effekter af store sportsbegivenheder”. Er der rent 

faktisk penge i at arrangere store sportsevents? Denne artikel drøfter 

spørgsmålet under en kritisk inddragelse af den foreliggende 

internationale litteratur samt de effektanalyser, der er lavet af de 

senere års hjemlige sportsevents. 

   

Idrætshistorie og idrætssociologi betragtes traditionelt som to separate 

discipliner, lige som historie og sociologi. På et tværfagligt nordisk 

seminar i Lysebu i januar 2012 blev stillet grundlæggende spørgsmål 

ved denne konventionelle opdeling. Tidsskriftet præsenterer artikler fra 

dette seminar. Artiklerne vil omhandle, hvorvidt idrætssociologien selv 

er underlagt historiske forandringer, at sportskritikken skal analyseres i 

et kritisk-historisk perspektiv, samt at det i legeforskningen er næsten 

umuligt at skelne skarpt mellem legehistorie og legesociologi. Disse 

artikler kan læses som et nordisk modspil til både de historistiske og de 

model-sociologiske separationstendenser, der kan ses i den 

internationale mainstream. Er der lagt op til en kulturkamp? 

 

Endelig vil tidsskriftet indeholde en analyse af et særligt 

konkurrenceelement i dansk landevejscykling, samt en 

forskningsoversigt over det idrætshistoriske område.

 



 

Af Per Leon Jørgensen, Bestyrelsessuppleant

 

Idrætssymposium i Stockholm
 

Sveriges Centralforening för Idrottens Främjanda, Gymnastik- och 

idrottshögskolan og Historiska Institutionen på Stockholms Universitet afholdt 

den 10. – 11. maj 2012 et idrætshistorisk symposium med fokus på 100 året 

for de Olympiske Lege i Stockholm. En række forskere fra Norden gav hver 

deres vinkel på dette storslåede arrangement, blandt andet Gertrud Pfister 

fra Københavns Universitet, der foretog en sammenligning mellem legene i 

Paris år 1900 og legene i Stockholm i 1912. Derudover var der oplæg 

omkring udviklingen fra at være et sekundært arrangement i forbindelse med 

Verdensudstillingen til at blive regulære Olympiske Lege i Stockholm. Og Jørn 

Hansen fra Syddansk Universitet, talte om de betroede mænd (IOC 

formændene Henri de Ballet-Latour, Carl Diem, Karl Ritter von Halt, Avery 

Brondage og Sigfried Ekstrøm), og hvad der senere skete med dem.



 

Af Per Leon Jørgensen, Bestyrelsessuppleant 

 

Udstilling: OL-udstilling i SAS loungen
 

I anledning af de Olympiske Lege i London har Danmarks Idrætsforbund i 

samarbejde med SAS arrangeret en lille historisk udstilling i SAS Lounge i 

Kastrup Lufthavn. Der vises forskellige effekter fra de første lege i Athen 

1896 samt legene i London 1908 og 1948. 

Udstillingen varer til den 13. august, hvor de sidste atleter vender hjem.

 

   

Fra Historiens Hus i Odense 

 

Udstilling: Her i Odense – en stribet 
fodboldhistorie 
 

Historiens Hus præsenterer i samarbejde med Odense Boldklub 

sommerudstillingen "Her i Odense - en stribet fodboldhistorie". På udstillingen 

kan man se fotos, film og genstande fra klubbens 125 års historie. Man kan 

iklæde sig en virtuel OB-trøje fra gamle dage, og man kan gå i 

kommentatorboksen og kommentere et stort OB-øjeblik til glæde for ens 

venner på Facebook. 

  

Udstillingen er åben til og med 15. september 2012. 

 

Kommende 
arrangementer 

Udstilling: 

Her i Odense – en stribet 

fodboldhistorie. 

Udstillingen præsenteres i 

Historiens Hus, Klosterbakken 2 

5000 Odense C. 

Udstillingen varer frem til 15. 

september 2012 

 

OL-udstilling. 

Udstillingen præsenteres i SAS 

loungen i Kastrup Lufthavn.  

Udstillingen varer til den 13. 

august 2012. 

 

Konference: 

Europas største konference for 

forskere, undervisere og 

praktikere inden for 

administration, ledelse og 

markedsføring af idræt og sport 

finder sted på University 

College Nordjylland i Aalborg i 

dagene 18.-21. september 

2012. 



 

Af Marco De Los Reyes, DR Sportens historiske univers 

 

DR Sportens historiske univers  
 

Danmarks Radio har i begyndelsen af 2012 oprettet en side under dr.dk 

ved navn DR Sportens historiske univers. DR Sportens historiske 

univers samler kåringer og højdepunkter fra Danmarks sportshistorie, 

og ser også tilbage på de største internationale øjeblikke. 

Du kan se sitet via: 

http://www.dr.dk/Sporten/Baggrund/HistoriskUnivers/20110127091554

.htm 

I fald man har spørgsmål eller kommentarer til siden, kan man 

henvende sig til redaktør og sportsjournalist Marco De Los Reyes.    

 

 

Af Poul Porskær Poulsen, Bogredaktør, historie-online.dk  

 

Mindeord til ære for Niels Kayser Nielsen 
 

Det var med sorg, historikerverdenen erfarede, at lektor ved Historie på 

Aarhus Universitet, Niels Kayser Nielsen, i påsken afgik ved døden. Med 

Niels’ død har vi mistet en uhyre produktiv og inspirerende 

kulturhistoriker, der gennem ansættelser på både Syddansk Universitet 

og siden 1999 på Aarhus Universitet har givet input til et væld af 

studerende.  

Om hans forskning skriver hans kolleger i mindeordet: ”Niels Kayser 

Nielsen var en uhyre produktiv og bred historiker, som har skrevet en 

næsten svimlende række bøger og artikler. Den gennemgående linje 

var en interesse for kulturhistorie, men det blev til gengæld fortolket 

særdeles bredt. Tidligt kastede han sig over idrætshistorien, men i de 

senere år har det i højere grad været emner som madkultur, 

historiebrug og forholdet mellem tid og sted, som har optaget ham. 

Niels’ uddannelse i nordisk fornægtede sig ikke. Som meget få andre 

historikere havde han et virkeligt dybt og bredt kendskab til Nordens 

historie, og da ikke mindst Finland. Fra Finland var det som om 

interessen bredte sig videre mod sydøst – ned over Østeuropa. Han 

formåede dermed ikke bare at skrive komparativ kulturhistorie, men 

også i høj grad at se i andre retninger end den gængse orientering mod 

den angelsaksiske verden.” 

Undertegnede havde den fornøjelse at få Niels som 

undervisningsassistent, da vi begyndte på studiet i 1978. Kurset 

handlede om den engelske industrielle revolution, og var af stor 

betydning for i hvert fald mit videre historiestudium.  

Senere har jeg mødt ham i forbindelse med Den Jyske Historikers 

redaktion og senest tidsskriftet Temps redaktionsråd, hvor Niels gang 

på gang satte en diskussion på plads med præcise og sommetider 

provokerende udtalelser – og gang på gang fik latteren til at rulle 

gennem lokalet med en lun bemærkning. De møder bliver ikke helt de 

samme mere. 

Niels Kayser Nielsen vil blive stærkt savnet.  

Ære være hans minde. 

 

Forum for idræt 
historie & samfund 

 
Forum for Idræt, Historie & Samfund 

c/o Folkvarsvej 17,5 

2000 Frederiksberg 

email: info@forumforidraet.dk 

 

FORMÅL 

Forum for idræt, historie & samfund 

har som sit formål at øge bevidstheden 

om samspillet mellem idræt, individ og 

samfund. 

Et væsentligt element i arbejdet på at 

leve op til denne målsætning er, at 

foreningen søger at etablere sig som et 

aktivt forum for formidling af 

humanistisk – samfundsvidenskabelig 

forskning og debat om idræt.  

http://www.dr.dk/Sporten/Baggrund/HistoriskUnivers/20110127091554.htm
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