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VejentilOdder
ODDERDanmarkerefterhånden
gennempløjetafmotorvejepåkryds
ogtværs,meniudviklingslandene
harbilisterneknapsågodeforhold.
Detskalderrådesbodpå,ogderfor
erIHingeniørerfrafireverdensd«le
nupå()dd«rHøjskole,hvorvejdi
rektoratetgivergoderådomtilsyn
medmotorvejelliugtrskaling«-niørernefraKina.Malaysia,Alba
nien,Ghana,KenyaogNicaraguauddannesigtiltilsynsførerepåde
reshjemligemotorveje.Hererdet
detokinesiskeingeniørerl.iHai-
bongogYuQuinliogMrsNorAsi-
ahOtbmannfraMalaysiaf<»-
toFovlKlavsemSIDE15

Vejentilnytjob
HORSENS-l)«ti42-årigemontriceLisbethSørensen«rmediennyvikarordningindenforelektronikindustrieniHorsens.Sammenmed
enrakkeandreledigem«derfarin
gerfrabranchenbarhunværetpågenoplærings-kursuspåAMU-<'eliterHorsensogiefterfølgendepraktikl)«tharforeløbigresulteretiet
parvikariaterpåtelefonfåbrikkenKirkTel«comASiHorsens.Hererbådearbejdsgiverenogvikar-pigernegodttilfreds«medsamarbejdet,deritaktmedopsvingethargodemulighederforatudviklesigtilfastansættelse

(Foto:LeneSørensen)SIDE9

Klartilnyeaktioneransattesygeplejerskeropfordrettilikkeattageek
stråarbejdei denkommendetid.Derblevsnakketanskaffelseaftelefon
svarere,såsygeplejersker
neikkesåletkankaldespåekstravagter- Desudenvedjeg,at
mangeidenkommendetid
vilgøremereudafatyde
enbedreindsatsoverfor
hverenkeltpatient.Også
erdermange,somfølersig
virkelignedslidteefterden
sidst«måned.Detsidste
måduselvvurderebetyd
ningenaf,løddeteftermødetfraenafdeltagernei
mødet.Udenomdeofficielleka
naleriDanskSygeplejeråd
erderetableretetlands
dækkendeAktionsnetaf
sygeplejersker.
Aktionsgrupperneopfordrertilkoordinerede

aktioner,hvorderarbejdes
efterreglerne,hvorlokal
aftaleropsigesoghvorder
ikkeindgåesnyesærafta-
leromoverarbejd«,nårder
skalafviklesventelister.

SIDE11

Danskereblandtserbernesgidsler
KOBENHAVN- To
danskeFN-observa-
tørerblivertilbageholdtafbosnisk-ser-hiskestyrkerideres
hjemibyenVogoscaottekilometerfra
Sarajevo.
Ingenafafdembliver

brugtsombombeskjoldellerlignende,siger
kaptajn,F.N.Petersen,derervagthavendeoffi
cervedHærensOperativeKommando.Hanoplysser.atden
ened;anskertilbagehol-desisithm«,menhan
vari aftesikkeklar
over.omdetdanskestabsikompagniiSara-
jevokunnekommei
kontfiiktmec1hamEnånden dansk«rbefindersigligeledespådenbosnisk-serbiskesideaffronten,menhan
eritelefonkontaktmed
kollegernei Sarajevo,oplyserF.N.Fetersen,deroplyser,at40-50FN-observatørernormaltarbejderpådenbosnisk-serbiskesideaf
våbenhvilelinjen.Når
depatruljererunder
fredeligeforhold,færdesdetoogtosammen.Ikrisesituationererpatruljernestørre,eller
ogsåfærdesFN-obser-
vatørerneikkeude.
BontilJeltsin

PræsidentBillClin
tonbadigårRuslands
præsident,BorisJelt-
sin,omatgøresinind
flydelsegældendeforatfåbremsetdebosniskeserbere.TidligerepådagenhavdeJeltsinsagt,atRuslandvilforsøgeat
stoppekonflikteniBos
nien,hvisNATOvelogmærkestopperluftan
grebenepåserberne.TilTysklandsforbundskansler,Helmut
Kohi,ogdenbritiske
premierminister,John|Major,sagdeJeltsin,athanvar'alvorligtutil
freds«med,atbeslut
ningenomatbombevar
tagetudenatrådføre
sigmedRusland.SIDE3 I
I1

Sygeplejerskeropsigerlokal-aftnleiHorsens
Tekst:JanLarsenFotoMartinRavn

HORSENS-Fireugerskonfliktpåsygehusenesluttedei nattakket
væreregeringenslov
indgreb.Menmandag
begynderenny.
SådanvarstemningenblandtcirkaKUsygeplejerskerpåHorsensSygehus,dadei gåreftermiddagholdtettotimerlangtmødeomdennyesituation.Dermedliggersygeple

jerskerneiHorsenspåliniemedkollegerpåandre
sygehusei landet.Uroen
ulmer,ogdertalesflere
stederomstrejkeriprotestmodregeringensindgreb.Weekendenbliverroligpåsygehusene.BådeiHor
sensogirestenaflandet,
lydermeldingen.Mensåerdetogsåslut.

Homens-avgeplejerskerneerklartiletlangvarigtfagligtmodepåmandag
SygeplejerskernepåHorsensSygehusharfået

tilladelsetilatholdeet20
minuttersorienteringsmødemandagkl.8.00

Ingensagdedetdirekte
pågårsdagensmøde,menalligevellodflereskinne
igennemoverforFolkebla-

det,atmødetpåmandagkanblivemegetlangtDesudenbesluttededel
tagernepåmødetatopsigelokalaftalenmellemsygeplejerskerneogledelsenpåHorsensSygehus.Detbetyder,atsygeplejerskernefra1.september

ikkelængerevilgåmedtil
at overtræde11-timers
reglenenganghver14.
dag.Dermedkandeheller
ikkelængeretageenaften
vagt,sovesyv-ottetimer
ogsnuppeendagvagtden
næstedagSamtidigblevdedeltids-
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Påjagtefteroko-varer
HORSENS-Iførtforbruger-brillerharB«ntesBu
reauvar«tpåjagtefterøkologiskevarerisupermar-kederneiHorsens.Udhuddeterstørr«endnogensin-
de.omendnogleafbutikkernemåttemeldeudsolgtaf
enk«ltevarer,daB«nt<varpårundturen«ft«rmid-
dagførstpåugen.Sammeerfaringerharbørnehaveni
TorstedVest.-Urtehaven,gjortsomøkologiskstor
forbrugerHerjagter«tparafhorneneinstitutionens
g«der,derkunfårøkologiskfoder.1Foto:Len«Søren
sen) SIDE10

Massevisutroligtflottebrillestel
rodtmærke drillesrelmærke

AlbertssamlingskalpåmuseumHORSENS-AlbertRas
mussen,fhv.syvdobheltdanskmesteri400meterhakkeløb,varmandenbagatletiklandskampenmod
HollandiHorsensidræts
parkislutning«naf50?er-
neDenneplakatfralands
kampeneretafklenodier
nepådetnyeidrætsmu-
seum,somHorsenserpå
vejtilatfå.Detskalihøj
gradbyggepå.AlbertRas
mussensomfattendesamlingafbillederogklenodi
erfraHorsens-idrættenshistorie.75-årigeAlbert
Rasmussen,deri20årvarinspektørforHorsens
Idrætspark,haretstortønske:Atfålovtilatværemed,dendagmuseetåb
neridelokaler,dernuerfundettildet.(Foto:LarsJuul) BAGSIDENAF1.SEKTION
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»Vierforsttilfredsenårduerdet«1

Husk:OgsåunderfodselsdagsfestivalenGRATISsynsprøve!

Børnikoreskole
JUELSMINDE- Børneneiskolefritidsordningen SandbjergiJuelsmindeersoml«diennvformfor
trafikundervisningigangmedattagekørekort.En
delaflegepladsenerindrettettiltrafikskoleHerer
detSimoneSørensen,dervedhjælpafensnortår
blinklysettilatskiftefrarødttilgrønt,såReneSonne
Larsen.SarahKaplanogMikkelFtdersenkankøre
frem.(Foto:MartinRavn) SIDE12

HovedrollertilHorsens
HORSENS-DetoHorsens-drengeJørgen(aspersen
ogJanKorsgaardkommertilatspilleetparafhoved
rollerneiTV-SydsserieTabereogvindere«Detoerblevetudvalgtblandtmereend500ungeiheledet
sydjyskeområde.'Tabe
reogvindere«skildrer
tredrengepåethorsensianskfodboldholdSerienvilblivevistpåTV2næsteår.Endelafdevoks-hovedrollerbesættes

389

nem«?dprofessionelleskue
spillere. 87006;
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FBDSELSDFESTIVAL
Ligeetøjeblik!Vorforrygendefestligefodselsdagsfestivalersprængfyldtmedflottebrillestel.Kigind1

Gæthvem,derligehar
samlet-sine

forsikringer? di ? manonor\ahnrRinggratispåttf.80202040oghør,hvormegetdufårudafatsamledineforsikringerhosos.-j£)lerkontaktditlokaleAlm.) Brandkontor.rusoBREDGADE10-HEDENSTED-TIE.75192467SØNDERGADETORVET-HORSENSTIE75(11522
BREDGADE7 BR/EOSTRUPTIE.75751070 HOSPITALSGADE19HORSENSTLF.75615031

BRAND
Torvet24,8700Horsens.Telefon76252600
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UrrordotforstohøjttaleranlægiHorsonsidrætspark

Albert?sHallofFame
Horsensfår
musi'umforsinidrætshistorie

Tekst:TommyPoulsenFoto:LarsJuul

hanharstadigenstordrøm.
-Determitstoreønske,atjegkannåatsedetnyeidrætsmuseumiHorsensåbneogtagemodpublikumDetvilværeenstordagformig.sigerhanSom75-årigerhanstadigraskogrørig.Hansko

nesdødforsyvårsidenvarethårdtslagforhamHangikistå,ogdettoglangtidatkommeigangigen.Menhansfirebørn,ottebørnebørnogenstorvenneskarefikAlbertRasmusseni
gangigen-ognuløberhanomtrentligesåhurtigtsomidegladedage.dahan
varDanmarkshurtigstehækkeløber.
Gasvej
Sportssammenslutnin

geniHorsensharnetopfåetstillet200kvadratmeterpåGasvejtilrådighedtiletnytidrætsmuseum,
ogdethartarndtluntentil

TheAlbertHallofFarne-iHorsens.Lokalernehartidligereværetsystue,ogdetvarogsåher,el-forsyningenhavdetilhuse.Dererialtsekssmåogstorerum.Detkangiveennaturligopdelingafdefor
skelligegenstande.Møblernefrakommu
nenernetopkommet,oglokalerneerklartilbrug.DerforerSportssammenslutningensudvalgmeddetnyemuseumsomarbejdsområdeklartilattrækkeiarbejdstøjet.
Fortællelyst
.AlbertRasmussenhardegamleklenodiersamletietkælderlokalepåLang-markskoleniHorsens-ogherbugnerdetafidrætshistorieiHorsens.AlbertRasmussenvisteosrundtilokalet-ogblevhurtigtgrebetafsinfortællelyst.

Alhi'rtRasmus
senharsamlet
mangegamlesportsrokvisitter,hl.a.sineegnopigsko,somgjordehamtildansk

mesterihækkelobi40erne.

- Vort ældste sportsbille

deiHorsenserfra1889Viharhelehistorienom
svømmepigenJennyKam-
mersgaardogbokseren
ThygePetersen.Vifiketbilledeafdeførstecvkelda-
meriHorsensfra1895,oghereretudklipfradet
størstenederlagidan
marksturneringenDeterfra1928,daFremslogHfSmed19-0.
-JegharfåetetbilledefraetsvømmestævneiinderhavneniHorsensi1920.ViharogsåHfS'jyskemestreihockeyfra1918til1922ogbilledefra

BygholmPark,hvorder
var3000tilskueretilet
skøjtestævne.
FørsteDM-vinder
-AugustOlsenvarHorsens'førstedanmarksme

sterHanvandttitlenihammerkasti1917.Hanforæredemigsinemedal
jerkortførsindød.Han
veirligevedatsmidedem

ud.Dethavdeværetsynd
ogskam.
-Enandendanmarks

mesterNielsMoller,dervandttitlenispydkast,foræredemigsitspyd-Mitkæresteegeidagerdogbilledernefraindviel
senafHorsensidrætsparki1929.Detvarenstordag.
Hojttaleranlæg
AlbertRasmussenhar

ogsådetførstehøjttaler-anlæg-fraHorsens
idrætspark-enråber.
Ogdetførstelysanlæg-enpetroleumslampe.AlbertRasmussenharsamletbilleder,artikler,forskelligeremedier-ogplakater.HanskæresteplakaterfraatletiklandskampenDanmark-HollandiHor

sensidrætsparkislutnin
genaf50?erne.DetvarAlbertRasmus
senselv.dersombestyrelsesmedlemiJyskAtletik

Forbundskaffedelands
kampentilHorsens.
-Jeghavdeminførste

udstillingafidrætshistori-
eniHorsensi1976.Den
ganglovedeborgmesterHolgerSørensen,atvi
snartvillefåvortegetlokale.Sidenhardeøvrigeborgmestrelovetdetsamme.Detskaldeikkehøre
nogetfor.Detvigtigsteer,atvinuharfåetdet.DetkanvitakkeSportssammenslutningensformand
BørgeJørgensenforHan
ergåetibrechenforsagen,sigerAlbertRasmussen.BådeÅlborgogEsbjergharidrætsmuseer,ogHor
sensforsøgerathentegodeideerfradejyskekolleger.
Veteraner
Problemetidageratfindeenprofessionelarkivar,somkanskabedetrettesystem.-Vifårtregangesåmegetpladsidenyelokaler.

Forsindodskæn-kedeHorsens'
førstedanmarksmesterAugustOlsen,dervandtDM-titlenihammerkasti1917,si
nemedaljertilAlhertRasmussen

Det
eneste,jegal

drigharsamlet,
erpengeDerfor
soverjegaltid

godtomnattenAlbertRasmussen.75,
erenhyggeligogmunterherremedhjertetpårettestedHanshjertebrænderforidrætDothardet
gjort,sidenhanvardreng.
Med16landskampeogsyvdanskemesterskaberi400meterhækkeløbfra1942til49harAlbertRas

mussenselvoplevet,hvordanpigskoeneklemmerHanhavdedenjyskerekordi20årogfikløvrigtBT'sguldforstørstedanskeidrætspræstationi1943.dadanskerneslogsvenskernei4x400meterha?kkøløbiStockholmHanvarogsåinspektøriHorsensidrætsparkfra1962til1982.indtilhanblevpensioneretoghavdedermedidrattensomenstordelafsinhverdagUdoveridrætharhan
enandenstorinteresse:Historie.
-1mereend40årharjeggemtogsamletalt,hvadderhavdemininteresse,beretterAlbertRasmus

senDeterikkebareidra?t.Jegharogsåmasserafhillederogartikleromdet
gamleHorsensDemfårBvarkivet.nårjegdør
Livsværk
AlbertRasmussenharnåetenmasseisitliv,men

Horermange\ærdi-fuldeminderikælderenpåLangmark-skolenidagAlbertRasmussenglædersigtilatholdeflyttedag.

ogjegglædermigfantastisk,sigerAlbertRasmus
sen.AndregamlesportslederesomViktorChristen
sen.MartinJensen,Hen
ningRoest,HugoEeg,FeterBech,PaulHøjogdentidl.borgmesterHenningJensenerogsåmediforarbejdettildetnyeidræts-
rnuseum.-Rundtomiklubbernehardemasserafgamlebillederogklenodier,somvi
gernevilhavesamlet,sigerAlbertRasmussen.Hor
sensAtletKlubogHermod
ertoafdeklubber,derhar
enmasse.Derkommerikkesåmangemenneskeriklubberneiforholdtil.hvaddergerneskullekom
mepådetnyeidrætsmu-
seum.
Åretsfoto
AlbertRasmussenharselvetkæmpearkivomsinegenkarriere,oghanvar

motivtiletafdeflotteste
sportsfotosifordumstid.Deterfra1941.tagetiÅr
husidrætsparkogviserAlbertRasmussenpåvejimålsomsikkervinder.Raffinementetpåhilledet
var,athanblevslåetafsinskygge.Etbillede,dirkunnebliveåretssportsfotoogsåidag.-Determitønske,atbådeklubberogprivatepersonervilhjælpeos.VierinteresseretiALT.Plakater.billeder,gamlescrapbøger-ja,alt,hvadmankantænkesig,sigerAlhertRasmussen.HorsensFolkebladslegendariskepressefotografHenryThuesenharogsåbidragetmedenlangnokkefotosfrastorebegivenhederiHorsens.Nuventermankunpå,atallegodekra'ftersamletomdesidstekraftanstrengelser, såHorsenskanslådørene
optilHorsensIdrætsmu
seum.

Eneståendesamling
mlbertRasmussenharsørgetfor.atHor
sensharenuniksamlingtiletsportsmuseum,sigerSportssammenslutningensformandBørgeJørgensen.-Detbedstebevisfikvi.davihavdebesøgafmuseumsfolkenefraÅlborg,derharhaft
sportsmuseumi15år.Dehardetorganisatoriskeiorden,menblev
grønneafmisundelse,dadeså,hvormegetAl
bertRasmussenhavdesamletiHorsens.
-ViharfåetfinelokalerpåGasvejvedsidenafIndustrimuseet,ogformigerdetenhelt

naturligplacering,for

sportensogindustriens
udviklingfølgesad.
-Vierklartildenæsteskridt,indretningenaflokalerneogflytnin

genafAlbertssamling,
ogdetheleskalkørefraefteråret,såvierifuld
gang,nårDanskIdrætsForbundfejrer100års
jubilæumi1996

-Detværstehængepartier,atvimanglerenulønnet,dagligleder.Sportssammenslutningenerklartilatbetaleudgifterneomkringsportsmuseet,menviharikkerådtil
atlønneenleder.Vihåberatfindeenpersonialderen55-65år,dervil
tageentørn.sigerBør
geJørgensen.

I)oteridisselokalerpåGasvej.Horsensfårsitnveidræts-museum.Dereromkring200kvadratmeter,oglokalernestårforanmodernisering,foridrætsar-kivetholderflyttedagfraLangmarkskolen.


