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FLOT SAMLING FRA BYENS HURTIGSTE MAND  
Horsens Idrætsarkiv har modtaget en flot samling plaketter, 
medaljer, fotoalbum og scrapbøger, som har tilhørt Horsens’ 
største atletiknavn på de korte løbedistancer HfS’eren Vagn 
Rasmussen. Han vandt i alt fire Danmarksmesterskaber.        
Vagn Rasmussen er eneste Horsens-atlet, som er blevet DM-vinder 
på sprinter-distancerne 100 og 200 meter.  
Han blev dobbeltmester i 1937, mens de øvrige på 100 m blev vundet 
i 1936 og 1942. Alle fire vundet på Østerbro Stadion i København.  
Seks gange var Vagn Rasmussen på Danmarks atletiklandshold. 
Otte år i træk (1935-1942) var han jysk mester på både 100 m og 200 
m, og i alt blev det til mere end 30 jyske mesterskaber i forskellige 
løbediscipliner.  

Vagn Rasmussen var også med på holdene, der i 1950 og 1952 
vandt HfS’ to sidste mesterskaber i den jyske holdkamp i atletik. 
Efter karrieren hjalp han bl.a. sin hustru, Myrna, da hun fra 1971 til 
1985 var bestyrer i HfS klubhus på Langmarksvej. 
Det var Myrna Rasmussen, som skænkede sin mands flotte samling 
til Horsens Idrætsarkiv. 
Vagn Rasmussen var født 25. november 1914 i Horsens, hvor han 
også døde den 3. januar 2001.  

 
Billeder fra Vagn Rasmussens fotoalbum. Øverst ses han (9) sammen 
med hollandske Will van Beveren en sommeraften i 1937 på Østerbro 
Stadion. Van Beveren, som var blevet nr. 6 i 200 m finalen ved OL i 
Berlin, besejrede ved den lejlighed Vagn Rasmussen.  
Nederst ses Vagn Rasmussen senere i livet med sine mange 
plaketter medaljer, som dengang var placeret på et sofabord under en 
glasplade.  

 
 TO MEDALJER FRA GYMNAST OG ROER PETER CHRISTIAN ANDERSEN 

Idrætsarkivet har endvidere modtaget et par medaljer, 
der har tilhørt gymnast og roer Peter Christian 
Andersen (1882-1974). Giveren er en sønnesøn af 
Peter Christian Andersens yngre bror, Per Maack 
Andersen, Ålborg. 
Med medaljerne fulgte en kort levnedsbeskrivelse om 
Peter Christian Andersen og et billede fra ca. 1900.  
Medaljerne er fra Horsens Gymnastikforening 1899 
(Præmie) og Horsens Roklub 1900 (Ærespris).  
Peter Christian Andersen blev udlært som snedker i 1901, 
så medaljer og billede er fra tiden, hvor han var i lære hos 
snedkermester Svend Andersen i Horsens. Peter 
Christian Andersen forlod Horsens i 1903 og uddannede 

sig til instrumentmager og klaverstemmer i København. Han levede det meste af 
livet i Århus, bl.a. med pianoforretning og tilhørende værksted i Åbyhøj.  
Peter Christian Andersen benyttede Christian som fornavn og Chr. Andersen kan findes noteret i 
Horsens Roklubs bådstatistik 1898-1905 i Horsens Idrætsarkivs bibliotek. 
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