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Albert's Hall of Fame 
Horsens får museum for sin idrætshistorie 
 

Tekst: Tommy Poulsen. Foto: Lars Juul  
Det eneste, jeg aldrig har samlet, er penge. Derfor sover jeg altid godt om natten. 

Albert Rasmussen, 75, er en hyggelig og munter herre med hjertet pa rette sted. Hans hjerte 
brænder for idræt. Det har det gjort, siden han var dreng. 
Med 16 landskampe og syv danske mesterskaber i 400 meter hækkeløb fra 1942 til 49 har Albert 
Rasmussen selv oplevet, hvordan pigskoene klemmer. Han havde den jyske rekord i 20 år og fik i 
øvrigt BT's guld for største danske idrætspræsentation i1943, da danskerne slog svenskerne i 4 x 
400 meterhækkeløb i Stockholm. 
Han var også inspektør i Horsens idrætspark fra1962 til 1982, indtil han blev pensioneret og havde 
dermed idrætten som en stor del af sin hverdag. 
Ud over idræt har hanen anden stor interesse: Historie. 
- I mere end 40 år har jeg gemt og samlet alt, hvad der havde min interesse, beretter Albert 
Rasmussen. Det er ikke bare idræt. Jeg har også masser af billeder og artikler om det gamle 
Horsens. Dem får Byarkivet, når jeg dør. 

Før sin død skænkede Horsens' første danmarks-mester August Olsen, 
der vandt DM-titlen i hammerkast i 1917, sine medaljer til Albert Rasmussen 

 



Livsværk 
Albert Rasmussen har nået en masse i sit liv, men han har stadig en stor drøm. 
- Det er mit store ønske, at jeg kan nå at se det nye idrætsmuseum i Horsens åbne og tage imod 
publikum. Det vil være en stordag for mig, siger han. 
Som 75-årig er han stadig rask og rørig. Hans kones død for syv år siden har været hårdt slag for 
ham. Han gik i stå, og det tog lang tid at komme i gang igen. Men hans fire børn, otte børnebørn 
og en stor venneskare fik Albert Rasmussen i gang igen - og nu løber han omtrent lige så hurtigt 
som i de glade dage, da han var Danmarks hurtigste hækkeløber. 
 

Gasvej 
Sportssammenslutningen i Horsens har netop fået stillet 200 kvadratmeter pa Gasvej til rådighed 
til et nyt idrætsmuseum, og det har tændt lunten til ”The Albert Hall of Fame“ i Horsens. 
Lokalerne har tidligere været systue, og det var også her, el-forsyningen havde til huse. 
Der er i alt seks små og store rum. Det kan give en naturlig opdeling af de forskellige genstande. 
Møblerne fra kommunen er netop kommet, og lokalerne er klar til brug. Derfor er  
Sportssammenslutningens udvalg, med det nye museum som arbejdsområde, klar til at trække i 
arbejdstøjet. 
 

Fortællelyst 
Albert Rasmussen har de gamle klenodier samlet i et kælderlokale pa Langmarkskolen i Horsens 
– og her bugner det af idrætshistorie i Horsens. 
Albert Rasmussen viste os rundt i lokalet - og blev hurtigt grebet af sin fortællelyst. 
- Vort ældste sportsbillede i Horsens er fra 1889. Vi har hele historien omsvømmepigen Jenny 
Kammersgaard og bokseren Thyge Petersen. Vi fik et billede af de første cykeldamer i Horsens fra 
1895, og her er et udklip fra dets tørste nederlag i danmarksturneringen. Det er fra 1928, da Frem 
slog HfS med 19-0. 
- Jeg har fået et billede fra et svømmestævne i inderhavnen i Horsens i 1920. Vi har også jyske 
mestre i hockey fra1918 til 1922 og et billede fra Bygholm Park, hvor der var 3000 tilskuere til et 
skøjtestævne. 
 

Første DM-vinder 
- August Olsen var Horsens' første Danmarksmester. Han vandt titlen i hammerkast i 1917. Han 
forærede mig sine medaljer kort for sin død. Han var lige ved at smide dem ud. Det havde været 
synd og skam. 
- En anden Danmarksmester Niels Møller, der vandt titlen i spydkast, forærede mig sit spyd. 
- Mit kæreste eje i dag er dog billederne fra indvielsen af Horsens Idrætspark i 1929. Det var en 
stor dag. 
 

Højttaleranlæg 
Albert Rasmussen har også det første højttaleranlæg fra Horsens Idrætspark - en råber. 
Og det første lysanlæg - en petroleumslampe. 
Albert Rasmussen har samlet billeder, artikler, forskellige remedier – og plakater. 
Hans kæreste plakat er fra atletiklandskampen Danmark-Holland i Horsens idrætspark i slutningen 
af 50'erne. 
Det var Albert Rasmussen selv, der som bestyrelsesmedlem i Jysk Atletik Forbund skaffede 
landskampen til Horsens. 
- Jeg havde min første udstilling af idrætshistorien i Horsens i 1976. Dengang lovede borgmester 
Holger Sørensen, at vi snart ville fa vort eget lokale. Siden har de øvrige borgmestre lovet det 
samme. Det skal de ikke høre noget for. Det vigtigste er, at vi nu har fået det. Det kan vi takke 
Sportssammenslutningens formand Børge Jørgensen for. Han er gået i brechen for sagen, siger 
Albert Rasmussen. 
Bade Aalborg og Esbjerg har idrætsmuseer, og Horsens forsøger at hente gode ideer fra de jyske 
kolleger. 
 

Veteraner 
Problemet i dag er at finde en professionel arkivar, som kan skabe det rette system. 



- Vi får tre gange så meget plads i de nye lokaler, og jeg glæder mig fantastisk, siger Albert 
Rasmussen. 
Andre gamle sportsledere som Viktor Christensen, Martin Jensen, Henning Roest, Hugo Eeg, 
Peter Bech, Paul Høj og den tidl. borgmester Henning Jensen er også med i forarbejdet til det nye 
idrætsmuseum. 
- Rundt om i klubberne har de masser af gamle billeder og klenodier, som vi gerne vil have samlet, 
siger Albert Rasmussen. Horsens Atlet Klub og Hermod er to af de klubber, der har en masse. Der 
kommer ikke så mange mennesker i klubberne i forhold til, hvad der gerne skulle komme pa det 
nye idrætsmuseum. 
 

Årets foto 
Albert Rasmussen har selv et kæmpearkiv om sin egen karriere, og han var motiv til et af de 
flotteste sportsfotos i fordums tid. Det er fra 1941, taget i Aarhus Idrætspark og viser Albert 
Rasmussen på vej i mål som sikker vinder. Raffinementet på billedet var, at han blev slået af sin 
skygge. Et billede, der kunne blive årets sportsfoto også i dag. 
- Det er mit ønske, at både klubber og private personer vil hjælpe os. Vi er interesseret i ALT. 
Plakater, billeder, gamle scrapbøger - ja, alt, hvad man kan tænke sig, siger Albert Rasmussen. 
Horsens Folkeblads legendariske pressefotograf Henry Thuesen har også bidraget med en 
langrække fotos fra store begivenheder i Horsens. Nu venter man kun på, at alle gode kræfter 
samles om de sidste kraftanstrengelser, så Horsens kan slå dørene op til ”Horsens 
Idrætsmuseum”. 
 

 

Enestående samling 

Albert Rasmussen har sørget for, at Horsens har en 
unik samling til et sportsmuseum, siger 
Sportssammenslutningens formand Børge Jørgensen. 
- Det bedste bevis fik vi, da vi havde besøg af 
museumsfolkene fra Aalborg, der har haft 
sportsmuseum i 15 år. De har det organisatoriske i 
orden, men blev grønne af misundelse, da de så, hvor 
meget Albert Rasmussen havde samlet i Horsens. 
- Vi har fået fine lokaler pa Gasvej ved siden af 
Industrimuseet, og for mig er det en helt naturlig 
placering, for sportens og industriens udvikling følges 
ad. 
- Vi er klar til de næstes kridt, indretningen af 
lokalerne og flytningen af Alberts samling, og det hele 
skal køre fra efteråret, så vi er i fuldgang, når Dansk 
Idræts Forbund fejrer 100 års jubilæum i 1996. 
- Det værste hængeparti er, at vi mangler en ulønnet, 
daglig leder. Sportssammenslutningen er med til at 
betale udgifterne omkring sportsmuseet, men vi har 
ikke råd til at lønne en leder. Vi håber at finde en 
person i alderen 55-65 år, der vil tage en tørn, siger 
Børge Jørgensen. 
 

Albert Rasmussen har samlet mange gamle 
sportsrekvisitter, bl.a. sine egne pigsko, som 

gjorde ham til danskmester i 40'erne. 
 
 

 

RETTELSE TIL OVENSTÅENDE: 
 

I starten af artiklen fortælles, at Albert Rasmussen vandt syv danske mesterskaber i 400 meter 
hækkeløb fra 1942 til 49. Det korrekte tal er imidlertid tre - i 1944, 1947 og 1948. 
 

GLK – Horsens Idrætsarkiv  
   


