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FORORD

Er der lidt krusninger i den danske idrætshistorie om, hvem der først iværksatte forgængeren for vort nuværende håndboldspil, er der ingen tvivl om, hvem
der har æren for at bringe det ind i realiteternes verden, både den danske og den
udenlandske.
N år man som dansk håndboldleder besøger fremmede lande, er det en ekstra
kvalitet at komme fra Holger Nielsens Danmark, for hvis der er nogen håndboldpioner, som er kendt i den internationale håndboldverden, så er det Holger Nielsen, og Holger Nielsen modtog da også på sin 70 års fødselsdag i 1936
et lykønskningstelegram fra den dengang værende Internationale Amateur
Handball Federation, som var stilet til håndboldspillets åndelige fader.
Dansk Håndbold Forbund påskønner og glæder sig over, at Idræts- & Sportsmuseet i Vejle, måske foranlediget af, at det nærmer sig at være 100 år siden,
pioneren Holger Nielsen som en trediedel af den hele danske delegation drog
til de første Olympiske Lege i vor tid i 1896 i Athen, har lagt kræfter og brugt tid
til at historiegøre et portræt af den danske foregangsmand i moderne idræt,
selvom han sikkert havde foretrukket Athen for Atlanta som værtsby for Legene i 1996, også selvom han ikke var uden indseende med betydningen af gode
sponsorships til idrætten.
Det imponerende ved Holger Nielsens virke er vel i virkeligheden, at han ikke
blot har begået sig i mange forskellige idrætsgrene, men også på alle niveauer.
Han var idrætsudøver, idrætsleder, idrætsadministrator foruden at være Holger Opfinder. Ingen har gjort sig mere fortjent til at få sin plads i historien udø- .
deliggjort end han.
Derfor tak for et godt initiativ, der måske fortjente at blive oversat til et af hovedsprogene.

Brøndby, okt. 1990
Gunnar Knudsen,
formand for Dansk Håndbold Forbund

INDLEDNING

Hvis man i dag spørger folk, om de kender Holger Nielsen, vil mange ikke vide,
hvem personen er, men hvis man nævner nogle af de bedrifter og initiativer,
han skabte, er der sikkert mange, der vil nikke genkendende til navnet. Han var
manden bag den verdensberømte genoplivningsmetode - Holger Nielsen metoden, opfinder af håndboldspillet, medinitiativtager til Dansk Gymnastik
Forbund, Dansk Athletik Forbund og Dansk Svømme- og Livrednings Forbund; han var skaber af skoleidrætsstævnerne og meget, meget mere.
Det kan derfor undre, at en mand, der har skabt så meget, næsten er gået i
glemmebogen, men profeter har det jo med at blive underkendt i deres fædreland.
Derfor har Idræts- & Sportsmuseet i Vejle fundet det påkrævet, at der blev
gjort opmærksom på en af dansk idræts største og mest centrale skikkelser gennem tiderne.
Idræts- & Sportsmuseet har derfor etableret en større særudstilling om Holger
Nielsens liv i og omkring dansk idræt. Den er blevet vist på Den jyske Idrætsskole, i Idrættens Hus i Vejle og i Idrættens Hus i Brøndby. Udstillingen blev
vældig godt besøgt alle tre steder, hvilket viser, at der er et godt grundlag for at
lave idrætshistoriske udstillinger.
Idræts- & Sportsmuseet i Vejle har eksisteret siden 1986 og har som sin fornemste opgave at medvirke til en bevaring af idrætshistorisk materiale og samtidig at sikre, at der sker en formidling omkring idrætshistorie.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige alle de personer, der har været involveret i bogen, tak for deres store hjælp med færdiggørelse af manuskriptet. .

November 1990
Arne Rahbek, Idræts- & Sportsmuseet
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UNGDOMSÅR
Barndommen
Holger Louis Nielsen blev født den 18. december 1866 i København som søn af
Frederikke og Wilh. Nielsen.
Familien boede i et hus på Kalkbrænderivej på Østerbro i København. Begge
var udearbejdende. Faderen var beskæftiget som musiker i Den kongelige Livgarde, moderen som jordemoder. Selvom begge forældre havde arbejde, var
hjemmet præget af sparsommelighed, men Holger Nielsen har fortalt, at hvad
man manglede i økonomisk henseende, blev fuldt ud opvejet af den varme og
kærlighed, der blev givet ham og de tre søskende.
I 1874 startede Holger Nielsen i skolen. Han var en flittig og velbegavet elev.
Allerede tidligt fattede han interesse for at arbejde med mennesker, og det var
hans største ønske at blive læge. Desværre kunne forældrene ikke opfylde dette ønske, deres økonomiske formåen taget i betragtning. I stedet søgte Holger
Nielsen efter 7 års skolegang i grundskolen optagelse på Hærens Elevskole,
hvor uddannelsen var gratis.
Militæret
I 1881 blev Holger Nielsen som fjortenårig optaget på Hærens Elevskole. Soldatertilværelsen betød en drastisk omvæltning for drengen. Disciplinen var
streng og tonen til tider barsk. Holger Nielsen viste måske derfor ikke specielt
gode evner som soldat i starten af sin militære karriere, hvilket fremgår af hans
karakterliste fra elevskolen.
Efter at de 3 års elevtid var vel overstået, blev han overflyttet til artilleriet (kystforsvaret). Soldaterlivet havde efterhånden modnet den unge mand, samtidig
med at han havde fået større interesse for en militær fremtid. Dette havde hans
overordnede også fået øje på, så Holger Nielsen blev forfremmet til sergent.
Hærens Gymnastikskole
I perioden, hvor han var ved 1. artilleribataljon, fik han optagelse på Hærens
Gymnastikskole i København. På daværende tidspunkt var Hærens Gymnastikskole det eneste sted, hvor der kunne tilbydes en uddannelse som gymnastiklærer. Undervisningen var derfor også præget af tilknytningsforholdet til
militæret med undervisningsfag som sabelfægtning, volteringsøvelser (øvelser
på hest) og bajonetfægtning m.m.
Holger Nielsen havde hermed indledt sin gerning i idrættens verden - en gerning, der skulle vise sig at holde livet ud.
9

Den 29. april 1887 aflagde han kompagnilærerprøve i såvel praktisk færdighed
som duelighed til at undervise i gymnastik og våbenøvelser. Af karakterlisten
fremgår det klart, at han havde store evner med hensyn til en karriere inden for
gymnastikken. Han tog sin eksamen som nummer et ud af 47 mænd, med ugkarakterer i så godt som alle fag. 1
Holger Nielsen ville imidlertid mere med sin gymnastik. Han fandt ikke, at uddannelsen som kompagnilærer havde givet ham nok, så allerede året efter søgte
han igen optagelse på Hærens Elevskole for at gennemgå en uddannelse som
gymnastiklærer med ret til at undervise i gymnastik, våbenøvelser og svømning. Endnu engang fornægtede hans talent og evner sig ikke, idet han markerede sig som den bedste ud af 13 elever. Gymnastikskolens leder Schleppegrell
gav Holger Nielsens vidnesbyrd følgende påtegning: "Fortrinlig Duelig".

Holger Nielsen og foreningslivet
Før århundredeskiftet var antallet af idrætsklubber relativt begrænset, hvilket
ikke mindst skyldtes de elendige pladsforhold.
I København var Fælleden et yndet sted at dyrke idræt, og mange klubber og
foreninger holdt til her blandt andet Københavns Fodsports Forening, som
Holger Nielsen var medlem af og i en periode endog næstformand for.
Holger Nielsen var også medlem af roklubben »Skjold«, hvor han var næstformand. Det var især i denne klub, Holger Nielsen udviklede sit alsidige idrætstalent. Herom skriver han:
» Vi roere i de forskellige K lubber kendte alle h verandre og holdt sammen ogsaa

udenfor den egentlige Rosæson. Naar Sommerens Træninger og Kaproninger
var forbi, fandt vi hverandre hele Efteraaret og Vinteren igennem. Sammen
med gode Kammerater fra Atletikklubberne spillede vi Fodbold, øvede Kasteøvelser, dyrkede Fodsport, Vaabenøvelser og Skøjteløb m.m. «2

Sorø Akademi
Mange af de militært uddannede idrætslærere fik ansættelse rundt omkring i
landets skoler, og Holger Nielsen var ingen undtagelse. Kort efter uddannelsen
fik han ansættelse på Sorø Akademi som assistent hos gymnastiklæreren.
(Idræts- & Sportsmuseet).
Holger Nielsen begyndte tidligt en militærkarriere. Som 14 årig blev han optaget på Hærens Elevskole. En militærkarriere, der sluttede med, at han blev udnævnt til oberstløjtnant. På billedet står
Holger Nielsen som nummer 4 fra venstre.
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Ligesom på de engelske kostskoler blev der drevet megen sport på Sorø Akademi. Her oplevede Holger Nielsen to interessante og indholdsrige år. Han var
imidlertid af den opfattelse, at den egentlige gymnastiklærerstilling efter den
daværende gymnastiklærers tilbagetræden kun ville blive besat med en officer. 3
Efter 2 års ansættelse besluttede han sig for at vende tilbage til militæret for at
uddanne sig til officer. I 1891 blev Holger Nielsen udnævnt til løjtnant - nok en
milepæl i hans militære karriere var nået.
Ægteskabet med Julie Klæbel
Med udnævnelsen til løjtnant havde Holger Nielsen erhvervet sig et udkomme, der gjorde ham i stand til at forsørge en familie. Den 10. april 1891 indgik
han ægteskab med sin forlovede Julie Johanne Vilhelmine Klæbel, der var datter af snedkermester Viggo Julius Klæbe1. 4
Allerede fra starten af ægteskabet var Holger Nielsen involveret på mange
fronter og som følge heraf væk fra hjemmet en hel del tid. Hans udadvendte natur var måske den væsentligste årsag til at ægteskabet ikke holdt, da parret efter
12 års ægteskab i 1903 blev enige om lade sig skille. Forældremyndigheden
over de 4 børn - Ove, Inger, Ellen og Knud - tilfaldt Julie. Skæbnen ramte imidlertid Julie og Holger meget hårdt nogle år efter ægteskabets opløsning, da Ellen døde som 15 årig og Knud som 19 årig. 5 Der er ingen tvivl om, at disse store
personlige tragedier kom til at præge Holger Nielsens indsats over for sine
medmennesker på en lang række områder.
Ægteskabet med Thyra Marie Dam
I 1907 blev han gift igen, denne gang med Thyra Marie Dam. Hun var født den
2. marts 1878 i Århus, datter af Caroline og Andreas Dam. Svigerfaderen solgte senere gården og flyttede til Århus, hvor han blandt andet blev direktør for
Landbosparekassen. I 1882 blev han landstingsmand for partiet Venstre, indvalgt i 9. kreds, en post han bestred indtil 1890. Han var i mellemtiden blevet
medejer af "Ugens Nyheder" i København, hvilket gjorde, at han i 1887 sammen med sin familie tog permanent bopæl i hovedstaden som bogtrykker. 6
Medejerskabet afbladet havde efterhånden gjort ham til en velhavende mand.
Thyra Dam bragte som følge deraf en del penge med ind i ægteskabet.
Den 3. april 1908 fik parret datteren Karen, senere gift 011gaard. Hun fik også
sin livsgerning i idrætten, da hun gennem 30 år underviste på Statens Gymnastikinstitut, der senere ændrede navn til Danmarks Højskole for Legemsøvelser.
13

Gerningen på Ordrup Latin- og Realskole
Sideløbende med uddannelsen som officer virkede Holger Nielsen som lærer i
en række skoler, samtidig med at han privat i vinterhalvåret underviste i dans.
At han var i stand til at undervise i dans, skyldtes det forhold, at alle officerer
havde fået undervisning heri. Det var ikke nok for en officer at være i stand til at
klare sig i felten, han måtte også være i besiddelse af en vis dannelse.
I august 1891 fik han fast ansættelse på Ordrup Latin- og Realskole. En understregning af at officersuddannelsen, som ovenfor nævnt, var en meget alsidig
uddannelse, fremgår af de fag, han kom til at undervise i: Gymnastik, skrivning, regning og tegning. Desuden var han inspektør og dermed den, der skulle
bestyre spanskrøret. En tidligere elev EL. eron e fortæller om disse afstraffelser:

"Man indfandt sig, ikke særligt modigt, på inspektørens kontor. Spanskrøret,
der havde sin plads bagved eller under et skab, måtte man selv fremdrage, ofte
med en del besvær, hvorefter det skiftede til stærkere hænder; man bøjede sig
forover, blev taget fast i bukselinningen, og løjtnanten, der var sportstrænet bl. a. guldmedaillevinder ved de olympiske lege iAthen - gav kræfterne frit spillerum. Man skiltes derefter som venner.''7
Ved siden af lærergerningen på skolen underviste han privat i de militære discipliner fægtning og hugnini
På Ordrup Latin- og Realskole kom Holger Nielsen til at virke i ikke mindre
end 23 år. Perioden på skolen blev præget af mange nye ideer og initiativer fra
Holger Nielsens side, initiativer, der i høj grad kom dansk idræt til gode.
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DE OLYMPISKE LEGE 1896
En ide genopstår
Deltagelsen i de Olympiske Lege i 1896 fik afgørende indflydelse på Holger
Nielsens liv og ikke mindst på de børn og unge mennesker, han underviste.
I 1890 havde den franske baron Pierre de Coubertin taget initiativ til dannelse
af: "Unions des societes francaises de sports athletics" , der skulle fungere som
hovedorganisation for franske sportsklubber. Det var i sin egenskab som præsident for denne union, at han i juni 1894 indbød til: "Paris International Athletic Congress". Deltagerne skulle drøfte amatørbegrebet og sport i almindelighed.
Emnet "Olympiske Lege" var ikke programsat til at diskuteres, men det lykkedes Coubertin at få det med på dagsordenen. Efter en række drøftelser enedes
man om at afholde de Olympiske Lege forskellige steder hvert 4. år. Flertallet
af de delegerede var egentligt stemt for at afholde de første moderne Olympiske Lege i London, men mange syntes ud fra en historisk begrundelse, at det
rettelig burde være Grækenland, der var vært for genoptagelsen. Lige før man
skred til afstemning, indløb der et telegram fra den græske konge Georgios,
hvor han takkede Coubertin og de delegerede for at have vakt den olympiske
ide til live igen. Dette var den udslaggivende faktor, der gjorde, at stemningen
vendte til fordel for Grækenland. 8
11895 stod der i sommerens danske aviser, at Grækenland agtede at genoptage
de Olympiske Lege. De skulle afholdes i april måned 1896 i Athen. Grækenland indbød alle lande til at sende repræsentanter til legene.
Den første sponsorstøtte i Danmark
Nu var udenlandsrejser på daværende tidspunkt sjældne, hvilket måske kan
være vanskeligt at forstå i charterturismens tid. Lange rejser var besværlige og
afskrækkede langt de fleste, der havde tid og økonomisk formåen til at begive
sig ud. Et begreb som fritid eksisterede nærmest ikke, og for langt den overvejende del af den danske befolkning rakte økonomien højst til en årlig søndagsudflugt.
Holger Nielsen var, efter at have erfaret nyheden i avisen, straks blevet tændt
for tanken om dansk deltagelse ved de Olympiske Lege i Grækenland, men
han var samtidig klar over, at det var en bekostelig affære. Han foreslog derfor
sin gode ven Eugen Schmidt, at de skulle gå i gang med at rejse penge, så der
kunne sendes danske deltagere af sted. Eugen Schmidt var skeptisk over for
projektet i starten, da han fandt det urealistisk, at de kunne nå at skaffe de man15

ge penge, der krævedes. Samme Eugen Schmidt var initiativtager til Dansk
Idræts Forbund. Han var ligesom Holger Nielsen drivkraft bag mange nye
idrætslige tiltag. Holger Nielsen har beskrevet vennen Eugen Schmidt således:

"Men i første Række skal og maa Eugen Schmidt blive husket som dansk Idræts
store Pioner, og hans Navn bør blive mindet med Tak fra hver Idrætsmand og
Kvinde, der nu er Medlem af en Forening under D.l.F. Han kæmpede for
Idrætten med en Udholdenhed og en Ildhu, som virkede dragende ogfængende, han agiterede, tilrettelagde, organiserede og gik selv i Spidsen, hvor som
helst det fordredes i de første vanskelige Tider. Han var i Besiddelse af gode
menneskelige Egenskaber, trofast, hjælpsom og uselvisk, en Idrætsmand i dette
Ords omfattende og allerbedste Betydning, en prægtig Kammerat, som vi andre
saa op til, holdt af, og fulgte i tykt og tyndt". 9
Dagen efter, at Holger Nielsen havde snakket med Eugen Schmidt, tog han til
Magasin du Nord, hvor han bad om at komme til at tale med direktørerne. I begyndelsen var de ikke særlig positivt stemt, men efterhånden som Holger Nielsen havde gjort dem "møre", kunne han gå derfra med 250 kroner - et meget
stort beløb på daværende tidspunkt. 10
Efter at Holger Nielsen med stolthed havde fortalt Eugen Schmidt om det vellykkede besøg, blev også denne så begejstret for ideen, at han straks fik sat en
del kammerater i gang med at indsamle penge. Disse skulle opsøge velhavende
bekendte for at overbevise dem om det fornuftige i planen, samtidig med at de
gav et større beløb til rejsen. Ideen fængede, for det lykkedes at få indsamlet
cirka 1200 kroner.
I starten var alle de implicerede af den opfattelse, at de 1200 kroner kunne gøre
det muligt, at sende et dansk rohold samt nogle atletikudøvere af sted, men efter at den første begejstring havde lagt sig, så de realiteterne i øjnene og fandt
frem til, at der kun var råd til 3 deltagere.
En svær afgørelse ventede, men efter en del overvejelser fandt man frem til, at
det måtte blive Eugen Schmidt, Holger Nielsen og Viggo Jensen. Sidstnævnte
skulle være den aktive, mens de to andre mest var tiltænkt rollen som observatører, der skulle se og lære så meget som muligt af de nye tiltag inden for idræt-

(Idræts- & Sportsmuseet).
Det mest berømte sportsbillede i Danmark. De tre danske olympiadedeltagere ved de Olympiske
Lege i Athen i 1896. Fra venstre: Eugen Stahl Schmidt, Holger Nielsen og Viggo Jensen.
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De tre danske deltagere behøvede imidlertid ikke at føle sig fortabt i den store
menneskemængde, for mange af de danskere, der befandt sig i Grækenland,
gik rundt og brølede: "Hellerup", så de danske deltagere vidste, hvem de skulle
indkvarteres hOS.14

Konkurrencerne
Selve Legene blev fortræffeligt afviklet i et strålende, men varmt vejr. Holger
Nielsen havde i lighed med de øvrige danske deltagere tilmeldt sig en mængde
discipliner. Der foreligger dog kun klare vidnesbyrd om hans deltagelse i de tre
discipliner: diskoskast, skydning og sabelfægtning. I de to sidstnævnte discipliner opnåede han meget fine placeringer, idet han bragte to sølvmedaljer hjem
til Danmark, og hvis det ikke havde været for en ret komisk afgørelse i diskoskast, havde han sikkert også her kunnet opnå en meget fin placering.
Diskossen, der skar sig gennem luften
Ved De Olympiske Lege i Athen 1896 skulle deltagerne selv medbringe deres
materiel, Holger Nielsen havde derfor taget en meget fin diskos med.
Konkurrencen skulle foregå på det nyopførte olympiske stadion, der var bygget oven på det klassiske olympiske stadion. Inden afviklingen af konkurrencen
havde han gået og trænet med diskossen, blandt andet havde han et prøvekast
på ca. 31 meter. De omkringstående grækere blev som følge heraf noget nervøse, da diskoskast sammen med marathonløbet var de to discipliner, der af grækerne blev regnet for de fornemste.
Dommerne fik derfor travlt med at se på Holger Nielsens diskos med det resultat, at de fandt den var for tung og derfor bedre skar sig gennem luften. iS Med
en lånt diskos gik det knap så godt, da Holger Nielsen kun var i stand til at kaste
cirka 27 meter, hvilket var lidt bedre en'd den anden anden danske deltager,
Viggo Jensens 26 meter. For grækerne blev konkurrencen i diskoskast en skuffelse, da det ikke lykkedes en græker at vinde. Amerikaneren R.S. Garrett gik
hen og vandt, på trods af at han aldrig før havde dyrket diskoskast.16
Sportsånd
Efter den mindre skuffelse i diskoskast fik Holger Nielsen oprejsning i pistolskydning med en flot andenplads. Det var dog ikke det smukke resultat, der
fæstnede sig stærkest i hans hukommelse. Under konkurrencen oplevede han
en episode, der senere skulle komme til at præge ham som idrætsmand. Den
amerikanske doktor Paine deltog også i pistolskydningen; mens han afleverede
sine skud, sad Holger Nielsen på tilskuerpladserne og fulgte hans overbevisen-
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de skydning.
Da det blev Holger Nielsens tur, gik Paine ikke tilbage som foreskrevet; i stedet
lånte han danskeren sin kikkert, samtidig med at han med frakken skærmede
for lyset, så Holger Nielsen fik de bedste muligheder for at aflevere sine skud.
Han skød bedre, end han nogen sinde havde gjort før, hvilket rakte til en andenplads efter amerikaneren,17
Det var ikke nok med den smukke gestus under selve konkurrencen, for dr.
Paine overrakte efter sejrsceremonien Holger Nielsen sin pistol sammen med
600 patroner. Desværre afleverede Holger Nielsen pistolen til myndighederne
under besættelsen; siden er den aldrig dukket op.
Episoden under og efter skydekonkurrencen var med til at give Holger Nielsen
en ny opfattelse af, hvordan idræt og idrætskonkurrencer burde foregå, hvilket
klart kan læses i hans erindringer fra Legene:

"Om selve Legene skal jeg først sige, at af alt, hvad jeg som Idrætsmand har
overværet siden da, kommer intet paa Højde med de Olympiske Lege i 1896; de
blev en enestaaende, uforglemmelig Oplevelse. Ganske vist er de idrætslige
Præstationer senere gaaet frem med Stormskridt, men Idrættens dybeste, mest
værdifulde Egenskaber, Offervilje, Hjælpsomhed og Samhørighed mellem
Folk fra alle Verdens Egne om en fælles Opgave: Idrættens Trivsel til Gavn og
Glæde for Samfund som for det enkelte Menneske, kom her frem paa bedste
M aade og gav sig de smukkeste Udslag iAnerkendelse af hinandens Resultater,
Lykønskninger, Gaver og Lign."18

Sabelfægtningskonkurrencen
Det var ikke kun modstanderen, der udviste sportsånd, også hele den græske
befolkning udviste en forbilledlig optræden overfor deltagerne fra de andre
lande, hvilket ikke mindst Holger Nielsen oplevede efter afslutningen på finalen isabelfægtning.
Ingen regnede med, at Holger Nielsen ville være i stand til at placere sig blandt
de bedste, men da konkurrencerne kom i gang, viste det sig, at han var langt
bedre end først antaget, idet han besejrede alle konkurrenterne inklusive den
berømte østrigske fægtemester Schmal. Holger Nielsen var selv den mest overraskede over det hidtidige forløb, der havde bragt ham i finalen, hvor han skulle
møde den græske officer Georgiadis.
Da grækerne fik nys om, at en af deres egne havde kvalificeret sig til finalen, tog
begivenhederne fart. Tusindvis af tilskuere strømmede til den smukke indu-
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striudstillingsbygning Zappeion, hvor fægtekonkurrencerne blev afviklet. Alle
ventede i intens spænding på resultatet.
Indenfor var duellen mellem Holger Nielsen og den græske modstander i fuld
gang. Kampen var utrolig spændende, da det var to modstandere, der stod fantastisk godt til hinanden. Efter at de begge havde haft en række vellykkede angreb, var stillingen mellem dem uafgjort med to træfninger til hver. Spændingen var nærmest ulidelig for de mange tilskuere, da den næste af de kæmpende, der fik et hug noteret, ville blive udråbt som olympisk sejrherre.
Kampen bølgede lidt frem og tilbage, inden det lykkedes grækeren at få sat det
afgørende stød ind. Jubelen ville ingen ende tage, da grækerne erfarede at det
var en landsmand, der havde sejret. Hele Athen blev til et jublende menneskehav, og på tribunen strømmede tilskuerne til for at lykønske sejrherren på en for
Holger Nielsen lidt underlig facon, idet de overkyssede og dansede rundt med
vinderen, hvorefter Holger Nielsen fik samme tur. Bagefter blev de to duellanter løftet op på skuldrene af nogle tilskuere for at blive båret rundt i Athens gader. Holger Nielsen havde aldrig oplevet noget lignende, folk råbte "Zito Hellas" og viftede med græske og danske flag. Det var sportsånd i ordets allerbedste betydning, Holger Nielsen her var vidne til. 19
En dansk vindermedalje
Forventningerne til Viggo Jensens deltagelse ved de Olympiske Lege var fra
starten store, hvilket senere skulle vise sig ikke at være ubegrundet. Han skulle
deltage i kraftdisciplinerne en-arms stem og to-arms stem. Den første af øvelserne var en-arms stem. Efterhånden som konkurrencen skred frem, viste det
sig, at kampen ville komme til at stå mellem Viggo Jensen og englænderen Lancelot Elliot. V ægten var 71 kg, da Viggo Jensen gik på podiet, men desværre
var opgaven for vanskelig for danskeren, mens Elliot magtede at løfte vægten
og dermed blive olympisk mester. Der var endnu en mulighed for revanche for
danskeren i den næste øvelse, to-arms stem. 20
På samme måde som i den foregående øvelse stod duellen mellem danskeren
og englænderen, denne gang heldigvis med det modsatte resultat. Danmark
havde fået sin første olympiske vindermedalje. Den var af sølv - det var først
ved De Olympiske Lege i 1908 i London, man indførte guldmedaljer. 21 Eugen
Schmidt og Holger Nielsen løb ind på arenaen og råbte hurra i munden på hinanden. Også den græske overdommer prins Georg, der egentlig burde have
(Idræts- & Sportsmuseet).
Holger Nielsen i Athen 1896.
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holdt sig neutral, tiljublede sin tidligere landsmand, svingede med sin hue og
råbte hurra. 22
Det var en meget stor ære på daværende tidspunkt at få sit navn med i en revy.
Den danske kraftkarl blev da også hædret i en af de danske sommerrevyer samme år. Skuespilleren Frederik Jensen havde en sang, hvor refrænet lød:
"Hatten affor Jensen, affor Viggo Jensen, som kan hæve 100 Kilo og sit Fædrelands Ry. "23

Hjemrejsen fra Athen
Allerede inden afrejsen fra Athen var de tre deltageres penge sluppet op, men
efter et telegram til Viggo Jensens far fik de et kærkomment tilskud. Da de nåede Venedig var pengene imidlertid igen sluppet op; de ejede ikke en lire eller
mønt af nogen art til at købe mad for. Holger Nielsen fortæller:
".. . i 2 Døgn fik vi derfor ingen Mad, men maatte - mens Tarmene skreg i Livet
paa os - høre Eug. S. Gang paa Gang fremdrage for vore Tanker, og beskrive,
forskellige herlige Madvarer, Bøf, Koteletter, Smørrebrød, belagt med o.s. v.,
men Humøret tabte vi saa vist ikke, og da vi kom ombordpaa Færgen Warnemunde - Gjedser, fik vi paa Kredit et mægtigt Fad Smørrebrød, og aldrig har
vist et Maaltid smagt os som det. "24

De første moderne Olympiske Lege var overstået, et nyt forum for internationalt idrætssamkvem var fremkommet.

(Tegningen findes hos Dansk Idræts Forbund).
Holger Nielsens tegning til vennen Eugen Schmidt fra de glade OL-dage i Athen 1896.
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DE OLYMPISKE LEGE 1906
Invitationen
10 år efter afholdelsen af de første moderne Olympiske Lege modtog Dansk
Idræts Forbund en skrivelse fra den græske generalkonsul i København. Han
meddelte, at Grækenland havde besluttet at afholde de Olympiske Lege i 1906
for at markere tiåret for afholdelsen af de første moderne Olympiske Lege. Der
var i den anledning blevet nedsat en komite med kronprinsen af Grækenland
som præsident.
Generalkonsulen opfordrede i brevet Danmark til at deltage for herved at være
med til at markere genoptagelsen af de Olympiske Lege.
Et møde hos udenrigsministeren
Der blev i den anledning indbudt til et møde hos udenrigsminister F. RabenLevetzau. En række indflydelsesrige mænd var mødt frem med kronprins
Christian i spidsen. Formålet var at få dannet en komite, der skulle arbejde for
at få Danmark repræsenteret i Athen. Den nedsatte komite tog straks fat på arbejdet med at skaffe midler til turen. Arbejdet kronedes med held, da der indkom et beløb på i alt 13.500 kroner, hvilket sammen med 4500 francs fra den
græske komite sikrede dansk deltagelse. 25
Den 13. april 1906 drog det danske hold af sted mod Berlin, der var rejsens første mål. Der skulle gives en opvisning i "Krolls Etablissement" for at supplere
økonomien på turen. 26
De danske ledere var: Fritz Hansen (overleder), C.F. Lohmann, C. Andersen,
Holger Nielsen, Olga Branth og M. Paul-Petersen. Der var 56 aktive idrætsfolk
med på turen, der fordelte sig på følgende idrætsgrene:

Brydning:
Fodbold:
Fægtning:
Fri idræt:
Gymnastik, herrer:
Gymnastik, damer:
Roning:
Svømning:
Cykling:
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4 deltagere
12 deltagere
3 deltagere
4 deltagere
9 deltagere
14 deltagere
7 deltagere
2 deltagere
1 deltager 27

Indkvarteringen i Athen
Efter en succesfuld optræden i "Krolls Etablissement" begav danskerne sig
med tog til Triest og derfra videre med skib til havnebyen Piræus, hvortil holdet
ankom den 21. april.
De mandlige danske deltagere blev indlogeret i industriudstillingsbygningen
Zappeion, den selvsamme bygning, hvor Holger Nielsen 10 år tidligere havde
fejret så store triumfer i fægtning.
De kvindelige danske deltagere blev indkvarteret på slottet hos kong Georg I,
hvilket betød, at de herefter i hjemlige idrætskredse altid gik under navnet

(Idræts- & Sportsmuseet).
Ved de Olympiske Lege i 1906 var Danmark for første gang repræsenteret ved en maratonløber.
Han hed V. Lorentzen. Her er han ved startstedet på Maratonsletten sammen med Holger Nielsen
og cyklisten C. Andersen, der pacede ham: Lorentzen opnåede ikke nogen placering, men han var
den første dansker, der løb distancen Maraton - Athen.
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"Prinsesserne". Kong Georg den Første var i øvrigt søn af Christian den IX af
Danmark. Han blev udråbt til konge af Grækenland i 1864 som en løsning på
landets ledelses problem, efter at kong Otto havde abdiceret i 1862. 28

En speciel fodboldkamp
De Olympiske Lege tog deres begyndelse den 22. april på det Olympiske Stadion i overværelse af en tusindtallig menneskeskare. De danske deltagere klarede sig pænt i konkurrencerne, og i flere idrætsgrene blev de endog sejrherrer.
I fodbold vandt de danske spillere over Grækenland i finalen. Kampen blev afviklet på inderkredsen af cykelbanen i Phaleron. Om selve kampen kan fortælles det besynderlige, at efter en ret ensidig 1. halvleg, hvor det danske hold havde domineret fuldstændig (stillingen var 9 - O) besluttede det græske hold at
blive i omklædningsrummet under 2. halvleg. 29
Holger Nielsens guldmedalje
Holger Nielsen var også med til at fejre triumfer, da han som leder af det kombinerede dansk-norske hold i gymnastik modtog en guldmedalje sammen med
en laurbærkrans som bevis på, at holdet havde vundet konkurrencen. 30
I kraftidrætten viste Danmark igen sin position, da S.M. Jensen valldt en guldmedalje i brydning. 31
Kvindelige danske gymnaster imponerer
De danske kvindelige gymnaster imponerede alle. Således fortæller Holger Nielsen:
"Før vor Ankomst tilAthen havde man været lidt i Vildrede med, h vorledes vore
Damer kunde klassificeres; de skulde jo optræde i korte Kjoler, saa man kunde
se deres Ben fra Knæet og ned, men da det rygtedes, at de skulde bo paa Slottet
som Kong Georgs Gæster, var der ingen Tvivl mere, og det skal siges, at de danske Damer tog alle med Storm, og senere maatte de vise deres Gymnastik for
Skoleautoriteterne, kvindelige Ungdomsorganisationer med flere. Aviserne
var fulde af Lovord om dem: smukke, kvindelige, sunde og kraftige. Et Blad
skrev: "Hvilke Svigermødre, der engang kan blive af dem!" (Nu er de fleste af
dem Bedstemødre, ogjeg er overbevist om, at hverken Sviger- eller Børnebørn
vil have dem byttede for alt i Verden, prægtige Mennesker som de var og erJ. "32
Efter at Legene var sluttet den 2. maj, var det tid at rejse hjem. De danske deltagere ankom til Danmark den 8. maj - en stor oplevelse rigere.
28

1. VERDENSKRIG
Udbruddet af 1. Verdenskrig kom også til at sætte sine spor i Danmark. For at
sikre landet blev der indført øget mobilisering af de væbnede styrker. For Holger Nielsens vedkommende betød det, at han blev leder af batteriet på Hvidøre, men allerede i 1916 avancerede han til chef for Københavns Luftforsvar. 33

Dannelsen af et frivilligt luftforsvarskorps
Ved siden af at have soldater under sin kommando, tog han initiativ til dannelsen af et frivilligt luftforsvarskorps: Kjøbenhavns Skytteforenings Rekylkorps
Luftværn. 34
Her fik han uddannet 460 civile skytter, der indgik i forsvaret af København.
Initiativet blev påskønnet i krigs ministeriet, hvilket fremgår af, at korpset senere dannede udgangspunkt for hjemmeværnets luftforsvar.
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IDRÆTSINSPEKTØR I
GENTOFTE KOMMUNE I 25 ÅR
Efter at 1. Verdenskrig var endt, kom Holger Nielsen til Gentofte Kommune
som idrætsinspektør - en stilling, han skulle komme til at beklæde sammenlagt
i 25 år. Det var en ønskestilling, da han her kunne være med i det levende
idrætsmiljø.
Man brugte ikke på daværende tidspunkt titlen idrætsinspektør, men derimod
titlen gymnastikinspektør. Holger Nielsen siger herom:
"... ved Oprettelsen af Stillingen, h vortil man altsaa udpegede mig, bad jeg om,
at man ville bruge denne Titel for derigennem at antyde, at Legemsøvelser i
Skolen, saavel som for Ungdommen, omfatter saa mange forskellige Grene, at
Betegnelsen Idræt er mere dækkende end Gymnastik."35
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En af Holger Nielsens funktioner var at inspicere idrætsundervisningen rundt i
kommunens skoler, ikke for at kontrollere lærernes undervisning, men mere
for at opmuntre og vejlede lærerne, hvor ikke mindst hans erfaring og pædagogiske sans blev meget værdsat.

Etableringen af den frivillige idrætsundervisning
Et af de mest markante resultater, Holger Nielsen opnåede i sit virke som
idrætsinspektør, var etableringen af den frivillige idrætsundervisning efter skoletid. Elever, der havde interesse for idræt, kunne møde op på sportspladserne
og modtage instruktion af lærerne. Initiativet var allerede fra starten en succes.
Ikke mindst hans hjertebarn, svømmeundervisningen, oplevede en tilgang
uden sidestykke, da over 3000 skolebørn hver sommer deltog i den frivillige
svømmeundervisning. 36 Holger Nielsen engagerede sig med stor ildhu i arbejdet hermed, da hans indstilling var, at svømmefærdighed kunne forhindre
mange drukneulykker.
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Indvielsen af Gentofte Stadion
Kronen på sit virke i Gentofte kommunes tjeneste opnåede han søndag den 27.
september 1942, da udvalgte hold fra samtlige kommunens skoler og idrætsforeninger marcherede ind for at indvi Gentofte Stadion.
Grunden til dette flotte stadion fik man lagt i 1918, da kommunen erhvervede
en grusgrav. Holger Nielsen fandt denne fortrinlig som stadion, men mødte
megen modvilje og ofte ligegyldighed mod ideen. Han kæmpede dog ufortrødent videre, indtil han i 1942 nåede målet.
At hans arbejde blev påskønnet af kommunalbestyrelsen kan aflæses i det forhold, at han beklædte stillingen som idrætsinspektør til han var 78 år, unægtelig en høj alder i et så krævende embede.
Med pensioneringen i december 1944 var en vigtig epoke i Holger Nielsens liv
til ende.

(Lokalhistorisk Arkiv for Gentofte Kommune).
Fra Gentofte Stadions indvielse den 27. september 1942.
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FORSTANDER PÅ
STATENS GYMNASTIKINSTITUT
Ved siden af inspektørjobbet i Gentofte fik han et ekstra job i 1927, da han tiltrådte en stilling som forstander på Statens Gymnastikinstitut. 37
Konflikten på instituttet
I 1911 var det lykkedes at skrabe penge nok sammen til at bygge en barak, der
skulle danne ramme om Statens Gymnastikinstitut. KA. Knudsen var den, der
havde gjort langt det største stykke arbejde for at nå så vidt, og det var derfor
naturligt, at det var ham, der blev udpeget til forstander.
Barakken var dog langtfra nogen ideel ramme om instituttet, og Knudsen pressede da også på for at få forbedret forholdene, ikke mindst på grund af en strid
mellem to fløje, der var centreret omkring henholdsvis KA. Knudsen og Johannes Lindhard.
De var grundlæggende uenige. Knudsen, der var en varm fortaler for den svenske gymnastik, mente, at denne byggede på et videnskabeligt grundlag, hvor
Lindhard argumenterede stærkt imod de præmisser, han lagde til grund for sin
opfattelse.
Forholdene på Statens Gymnastikinstitut blev efterhånden kaotiske i slutningen af 1920'erne, hvor ikke mindst lærernes modsætningsforhold til Knudsen
kom til at præge klimaet. Samtidig kom det til et stærkt personligt opgør mellem ham og Lindhard, hvor sidstnævnte fremsatte grove anklager mod Knudsens embedsførelse, hvilket fik denne til at rejse en injuriesag mod Lindhard.
Han tabte sagen i byretten, men blev delvis renset i landsretten. 38
Konflikten havde dog gjort det umuligt for K A. Knudsen at fortsætte som forstander.
Holger Nielsens rolle
I stedet blev Holger Nielsen udpeget til forstander og dermed den, der skulle
forsøge at samle trådene igen.
Holger Nielsen var, både som person og idrætsmand, utrolig højt respekteret.
Han kunne derfor anerkendes af begge de stridende parter som den, der skulle
stå i spidsen for instituttet.
Der kan dog ikke herske tvivl om, at Holger Nielsens sympati i den foregående
konflikt var hos Lindhard, idet deres idrætsopfattelse var sammenfaldende.
Desuden satte Holger Nielsen stor pris på ham som videnskabsmand, hvilket
ikke mindst fremgår af det forhold, at Lindhard var den person, han først kon-
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taktede for at få en bedømmelse af genoplivningsmetoden, han havde opdaget.
Der er dog grund til at formode, at Holger Nielsen var indsat som en overgangsperson, der skulle bane vejen for Lindhard, hvilket kan begrundes i det
forhold, at han beholdt sit job i Gentofte i stedet for at kvitte dette og koncentrere sig 100 procent om det langt mere prestigefyldte job som forstander på instituttet.
Grunden hertil kan måske være, at det allerede ved K.A. Knudsens afgang var
bestemt, at Lindhard skulle tiltræde som forstander på Statens Gymnastikinstitut, når der var gået en kort årrække, og konflikten var blevet fortrængt.
Holger Nielsens virke varede fra 1927 til 1930, hvor han afløstes af Johannes
Lindhard som Statens Gymnastikinstituts forstander.
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HOLGER NIELSEN'S
GENOPLIVNINGSMETODE
En alvorlig ulykke bliver til manges redning
Genoplivningen blevet af de største kald i Holger Nielsens liv. Hans ældste
datter havde engang et meget alvorligt kighosteanfald, der bragte hende i skindød tilstand. Holger Nielsen befandt sig på en skole i nærheden og blev omgående kaldt hjem, men da var barnet livløst og blåsort i hovedet. Dengang kendte Holger Nielsen kun til Silvestermetoden, men metoden viste sin anvendelighed, for efter 10 endeløse minutter viste barnet livstegn. Efter denne alvorlige
episode, som dog fik en lykkelig udgang, lovede Holger Nielsen sig selv at ville
yde sit bedste for at lære så mange mennesker som muligt at udføre kunstigt åndedræt. 39

Der var på daværende tidspunkt ingen rigtig gode genoplivningsmetoder for
menigmand. Holger Nielsen tænkte tit på, at der måtte kunne skabes en metode, der både var effektiv og let at udføre. Som det så ofte sker, når nye opfindelser ser dagens lys, var det en tilfældighed, der blev udslagsgivende for opfindelsen af den revolutionerende metode. Måden, det skete på, forklarer Holger Nielsen således:
" Under en bademassage -liggende på maven, godt afslappet -lagde jeg pludselig mærke til, at h ver gang massøren gned fra skuldrene ned over skulderbladene, skete der en kraftig udåndingsproces. Jeg tog straks hen til professor L indhard ogforelagde ham min opdagelse. Jo, det var rigtigt nok: et tryk på skulderbladene blev fordelt over ribbenene og gav i forbindelse med armløftningen en
fortrinlig ventilation af lungerne. Hermed havde jeg nået til min ønskedrøms
opfyldelse... "40
Hurtig hjælp - er dobbelt hjælp
Metoden, som blev opfundet af Holger Nielsen, var enkel og let at lære, samtidig med at dens effektivitet var stor. Kernen i den var, at der måtte handles hurtigt og ikke ofres tid på unyttige foranstaltninger, såsom at få vandet ud af lungerne etc.
Udførelsen af genoplivning
I en kort og forenklet form udføres metoden ved, at hjælperen lader overkroppens vægt gynge frem på strakte arme, indtil de når den lodrette stilling i et ro-
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ligt, lempeligt, jævnt tiltagende tryk fra oven og nedefter på den skindødes ryg,
uden nogen form for kraftanspændelse. Hertil medgår 2 1/2 sekund. Hjælperen tæller herunder: 1-2-3, hvorved der sker en udånding. På tallet 4 gynger
hjælperen sin overkrop tilbage, hvorved trykket ophører, og lader derefter sine
hænder glide ud forbi den skindødes skuldre, til de kan fatte med et greb om
hans overarme i nærheden af albuen, og foretager så en langsom, rolig løfte- og
trækkebevægelse i den forulykkedes arme i 21/2 sekund, idet han tæller 5-67; herved sker der en indånding.
På tallet 8 lægges armene roligt mod underlaget, og redningsmandens hænder
glider igen frem til begyndelsesstillingen. Udåndingstrykket gentages, løftebevægelsen følger, og således forsættes.
De tryk, hjælperen giver den skindøde må stå i forhold til de to personers indbyrdes forhold. En stor og kraftig mand behøver ikke at trykke med hele sin legemsvægt på en spinkel kvinde. Er det omvendte tilfældet, gælder det for kvinden at trykke med hele overkroppens vægt. 41
Metodens verdensgennembrud
I "Ugeskrift for Læger" offentliggjorde Holger Nielsen første gang sin metode i
1932. 42 Allerede i 1933 blev metoden godkendt af et sagkyndigt udvalg, hvorefter den blev taget i brug af mange danske sportsforeninger og af samaritterne
under Dansk Røde Kors. En ny genoplivningsmetode indledte sin lange sejrsgang over den ganske verden.
Det afgørende gennembrud kom i forbindelse med den amerikanske hærs undersøgelse af den bedste metode til genoplivning. Den gav det glædelige resultat, at Holger Nielsens metode var langt den bedste.
Det absolutte højdepunkt nåede Holger Nielsens metode i 1952, da "Ligaen af
Røde Kors Selskaber" på sit møde i Toronto i Canada enstemmigt tilsluttede
sig det officielle Amerikas anerkendelse. Dette var ensbetydende med, at metoden blev indført i samtlige de 62 tilsluttede lande. 43

(Idræts- & Sportsmuseet).
Selv i en høj alder formåede Holger Nielsen at fremvise principperne igenoplivningsmetoden.
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SVØMNING OG LIVREDNING
Nu er det altid bedre at forebygge end at helbrede. Og i den sammenhæng dukker Holger Nielsens navn også op. Han fandt antallet af drukneulykker alt for
stort, hvilket ikke mindst skyldtes, at svømmefærdigheden var for dårlig hos
den danske befolkning. Alt for ofte hændte det, at mennesker, der ikke kunne
svømme, badede på steder, hvor svømmefærdighed var påkrævet. I 1907 udgav Holger Nielsen den banebrydende bog: "Svøm" . Den var den første systematiserede fremstilling af, hvordan livredning skulle udføres. Senere udgav
Holger Nielsen en række andre bøger og artikler om det samme emne.
Det var meget tiltrængt med oplysning på dette område, hvor uvidenheden var
stor. Mange troede f.eks., at en person, der var gået til bunds, ville komme op
igen tre gange. Hjælperen skulle blot vente på, at den forulykkede kom op til
overfladen og derefter redde vedkommende, en opfattelse, der ofte viste sig at
være skæbnesvanger.
Hvordan hjælper man?
Mange mennesker havde endvidere den overbevisning, at ulykker var noget,
der overgik andre, hvorved interessen for at få kendskab til hjælpeforanstaltninger var begrænset. Desværre gælder denne opfattelse også i stor udstrækning i dag.
Holger Nielsen argumenterede stærkt for, hvor påkrævet det var at lære sig at
udføre livredning, da en ulykke kan indtræffe for alle. Eksempelvis kan enhver
få et ildebefindende under badning, selv de sundeste og dygtigste svømmere.
Den vigtigste forholdsregel overfor badeulykker var, at alle i barndommen
måtte lære at svømme. Herved kunne mange ulykker undgås.
For Holger Nielsen blev det en livsopgave at få lært unge mennesker at svømme. Ikke mindst inden for skolesvømningen gjorde han en utrættelig indsats.
Badeanstalterne
Holger Nielsen ejede selv to badeanstalter, en i Hellerup og en i Charlottenlund. Begge blev drevet som filantropiske foretagender, da de aldrig gav overskud. Det var børns og unge menneskers svømmeundervisning, der var det vigtigste for Holger Nielsen, og utallige er de børn, der har tilbragt mange sjove og
lærerige timer her.
De to badeanstalter eksisterer desværre ikke mere, da de som så mange andre
gamle bygninger har måttet ofres til fordel for den moderne byudvikling.
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Formand for Dansk Svømme- og Livredningsforbund
I forlængelse af arbejdet med livredningssagen fandt Holger Nielsen og en
række ligesindede det naturligt at oprette Dansk Svømme- og Livredningsforbund. Det skete den 6. april 1907.
Rundt om i Danmark havde der været arrangeret svømmeopvisninger tidligere. Den første fandt sted i 1877 på Engelbrechts Badeanstalt, hvor foreningen
Hermes gav opvisning. I den forbindelse må Paul Petersen nævnes som en af
foregangsmændene. 44
Holger Nielsen blev formand for Dansk Svømme- og Livredningsforbund i
1910. Denne post beklædte han frem til 1920 og igen fra 1923 til 1928. Han udførte et kæmpearbejde for at få styrket svømmeundervisningen, hvor ikke
mindst de mange agitationsrejser, han foretog, kom til at sætte skub i udviklingen på lokalt plan. Ligeså var hans og vennens LP. Miillers svømmeopvisninger over hele landet med til at gøre svømmesport til en populær idrætsgren i Danmark.
Holger Nielsen var således med til at lægge grundstenen til det forbund, der
kom til at høste mange laurbær senere hen med svømmere som "Lille henrivende" Inge, Karen Margrethe Harup, Benny Nielsen m.fl.

(Idræts- & Sportsmuseet).
I takt med at svømmeundervisningen blev udbygget, blev mange børn efterhånden ganske dygtige
i svømmesportens forskellige discipliner.
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SKOLEIDRÆT
Straks efter hjemkomsten fra de Olympiske Lege i Athen i 1896 gik Eugen
Schmidt, Viggo Jensen og Holger Nielsen i gang med at udbrede kendskabet til
de olympiske idrætsgrene. For Holger Nielsens vedkommende var det især
eleverne ved Ordrup Real- og Latinskole, der i første omgang fik glæde af de
høstede erfaringer. Ikke blot fortalte han dem om rejsen med dens mange oplevelser, han lærte dem også nye øvelser.
Stangspring
På en mark i nærheden af skolen samlede Holger Nielsen om eftermiddagen en
stor del af skolens drenge til frivillig idræt i Ordrup Latin- & Realskoles Idrætsklub.
Det helt store tilløbsstykke blev stangspring, der hidtil kun havde været kendt
på Hærens Gymnastikskole. Principperne i stangspring var dengang meget an.
derledes end i dag.
Holger Nielsen fortæller:

"... man fattede Stangen med Undergreb, og naar Hindringen (Overliggeren)
var passeret, rykkede man Stangen op fra Jorden og tog den med sig i Nedspringet; det gav naturligvis ikke synderlig store Højder. "45
I Athen havde Holger Nielsen fået kendskab til den nye metode. Man anvendte
her vekselgreb, hvor stangen skulle falde tilbage, efter at overliggeren var passeret.
Forbavsende hurtigt lærte drengene metoden. Ved den Internationale Idrætsfest i København 1898 blev to elever fra Ordrup henholdsvis nummer 2 og 3 i
disciplinen. 46
Holger Nielsens lærerkolleger utilfredse
Det var imidlertid ikke alle hans kolleger, der var begejstrede for den megen
idræt. De klagede over, at det gik udover indsatsen i de andre fag. Holger Nielsen fortæller:

"... maatte jeg sige til Drengene, at dersom vi skulle forsætte med Øvelserne om
Eftermiddagen, maatte de sørge for fine Karakterer i alle Fag; det hjalp, det blev
næsten Ug-Drenge allesammen."47
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Skoleidrætsstævnet i Charlottenlund 1898
Efter at have trænet i længere tid, hvor drengene havde tilegnet sig megen øvelse i de forskellige discipliner, fandt Holger Nielsen tiden moden til at invitere til
et større idrætsstævne - et såkaldt " Olympiske Lege" på Fabrikant Løws mark i
nærheden af skolen. Den 22. til 23. maj 1898 skulle de "Olympiske Lege" afholdes. Pladsen var festligt udsmykket med blomster. Et hornorkester var engageret til at stå for den musikalske side af sagen. 48
Konkurrencerne var helt klart orienteret mod den fri idræt, med disciplinerne
100, 200 og 400 meter løb; længde-, højde- og trespring; diskos- og spydkast;
smidigheds- og barreøvelser samt fodbold.
Ved præmieuddelingen den 23. om aftenen fik Ordrup overrakt Clod Hansens
vandrepokal. Ordrup havde vundet over alle andre konkurrenter i fodbold.
Som afslutning på "Legene" blev der serveret punch, hvorefter de unge mennesker svang sig i dansen. 49 Idrætsstævnerne havde fået en heldig start.
Holger Nielsen syntes, ideen fortjente et større deltagerantal; så året efter sendte Ordrup Real- og Latinskole indbydelse ud til samtlige latin- og realskoler om
deltagelse i det første idrætsstævne for skoledisciple. Indbydelsen blev positivt
modtaget af: Efterslægtselskabets Skole, Lyceum, Metropolitanskolen, østerbros Borgerdydskole, Randers lærde Skole og Frederiksborg lærde Skole. 50
Skoleidrætsstævnerne bliver officielle
Den 25. og 26. maj 1898 afholdtes stævnet på Charlottenlund Tra-verbane.
Deltagerantallet var ret beskedent, idet der kun var 122 deltagere, men krigsminister Tuxen overværede en del af øvelserne; der var kommet et officielt
stempel på idrætsstævnerne.
Arrangementet var lagt stort an blandt andet med engagering af Georg Lumbyes 20 mand store orkester, der skulle musicere under øvelserne. Selve den
sportslige side af stævnet forløb udmærket, men det blevet øsende regnvejr, og
de mange tilskuere, der var ventet, blev væk. Dermed gav stævnet et dundrende underskud, og penge var der ingen af. En række forældre fandt derfor hurtigt på, at der måtte laves en basar i jernbanepavillonen i Charlottenlund. Offerviljen var stor; der kom masser af gaver ind til tombola og lotteri, hvilket
gjorde, at underskuddet blev dækket, og der blev lidt i overskud til idrætsrekvisitter. 51

(Ordrupperbladet januar 1945).
Det første skoleidrætsstævne i Danmark afholdtes på Traverbanen i 1898.
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Dansk Gymnastik Forbund
Efter dette stævne turde Ordrup Real- og Latinskole ikke mere tage risikoen
for afholdelsen af skoleidrætsstævner. Holger Nielsen henvendte sig derfor til
det nystartede Dansk Gymnastik Forbund, der var meget velvillige over for
forslaget om, at de overtog De danske Skole- og Idrætsstævner. 52
Dannelsen af dette nye forbund, Dansk Gymnastik Forbund, havde Holger
Nielsen også en væsentlig del af æren for, da han var en af initiativtagerne bag
etableringen i 1899. 53
Dansk Gymnastik Forbund forsatte med disse stævner frem til 1934, hvor en
aftale mellem forbundet og statens øverste skoleautoritet fastlagde, at stævnerne for eftertiden skulle sortere under Undervisningsministeriet.
Det næste stævne blev afholdt år 1900 ved Gothersgades Eksercerhus ved Rosenborg Eksercerplads. Der var denne gang 16 skoler og 500 deltagere med ideen begyndte at få fodfæste. 54
I 1902 afholdt man stævnet i Odense med cirka 1000 deltagere. 55 Nu var stævnerne for alvor kommet for at blive. Hermed var der skabt en ny milepæl i Holger Nielsen lange idrætskarriere.
Arrangørerne af skoleidrætsstævnerne lagde vægt på, at disse ikke måtte virke
som konkurrencestævner, hvor enkelte elever blev kåret som vindere, derimod
skulle eleverne træffe nye kammerater og lærerne inspirere og vejlede hinanden. For lærernes vedkommende en inspiration, der kunne bruges i den daglige
undervisning.
Holger Nielsen var selv meget stærkt engageret i arbejdet med tilrettelæggelsen og afviklingen af stævnerne. Han nøjedes ikke kun med at være ophavsmand til ideen, han stillede også sin arbejdskraft til rådighed.
Dannelsen af Dansk Athletik Forbund
Det var desværre ret så vanskeligt at få sat skub i udviklingen inden for atletikken. Først i år 1900 lykkedes det at få dannet Dansk Athletik Forbund, der reelt
kun var en københavnsk organisation, selvom formålet var at samle alle danske atletikklubber og derved fremme sporten i Danmark. Organisationen tog
senere navneforandring til Københavns Athletik-Forbund. Fra 1906 til 1907
var Holger Nielsen formand for Københavns Athletik-Forbund,56 og som sådan var han den 28. juli 1907 med i etableringen af den landsdækkende organisation Dansk Athletik Forbund. Endnu en gang var Holger Nielsen med i kredsen af initiativtagere til en nyskabelse i dansk idræt.
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HÅNDBOLD
Spillets historie
Håndboldspillet kan med rette betegnes som en dansk opfindelse. Hvem der
var opfinderen, har der indtil dato været delte meninger om. Enkelte hævder,
at det var løjtnant Rasmus Nicolai Petersen (tog senere navneforandring til
Rasmus Nicolai Ernst), der var ophavsmand, mens langt den overvejende part
vil give Holger Nielsen æren.
Det bliver sikkert aldrig muligt at afgøre, hvem der først lancerede ideen, da der
ikke eksisterer nogen endegyldige beviser for ophavsretten.
Det kan uden tvivl slås fast, at de første nedfældede regler i verden må tilskrives
Holger Nielsen. I 1906 udgav han et lille 18 siders hæfte indeholdende love og
vejledning for håndboldspillet, der blev udgivet på Dansk Idræts Forbunds forlag. Folk, der beskæftiger sig med moderne håndbold, vil imidlertid have svært
ved at se, at Holger Nielsens spil skulle være forløberen for det, vi kender i dag.
Ideen fik han i 1898 som ung lærer. Han var beskæftiget som gårdvagt, hvilket
ikke altid gjorde det muligt for ham at være til stede ved timernes begyndelse. I
de timer, hvor der skulle spilles fodbold, havde Holger Nielsen pålagt drengene, at de ikke måtte begynde, før han var tilstede, på grund af for mange ødelagte ruder.57
Holger Nielsen havde iagttaget, at drengene i ventetiden havde fundet på en leg
med bolden, der havde engageret dem så voldsomt, at de havde glemt fodboldspillet. Under legen havde han også set, at de havde delt sig i to hold, hvor drengene gennem sammenspil med hænderne skulle forhindre modstanderholdet i
at få fat på bolden.
Spillet foregik meget hurtigt og med stor færdighed, efterhånden som de havde
øvet det nogle gange. Holger Nielsen fik så den ide at prøve at skabe et spil,
hvor kun hænder, arme og hoved måtte benyttes.58 Det var dog som om ideen
ikke rigtig fængede, efter at den første begejstring havde lagt sig. På et tidspunkt havde han endog forsøgt sig med at lade drengene spille håndbold i skolens første gymnastiksal, men det varede dog ikke særlig længe inden spillet
måtte opgives igen på grund af udgiften til nye ruder, da disse var anbragt på en
meget uheldig måde til boldspil.
De danske skoler skulle hvert år indberette de udførte aktiviteter til undervisningsministeriet. I Ordrup Latin- og Realskoles årsskrift fra 1902-03 skriver
Holger Nielsen:

"Drengene har spillet Fodbold eller "Haandpolo" Pigerne mest Langbold". 59
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Man må formode, at "Haandpolo" er identisk med håndbold. Allerede i skolens årsskrift for 1903-04 kan man læse, at navnet håndbold er blevet indført:
"De større Elever hyppigt "Haandbold" paa Legepladsen". 60
Den første håndboldkamp
Bygningen af skolens nye gymnastiksal i 1904 satte påny skub i håndboldspillet, hvilket også smittede af på det udendørs håndboldspil. Der blev i 1905
etableret et håndboldsamarbejde mellem Ordrup og Helsingør højere Almen-

(Ordrupperbladet december 1944).
Verdens formodentlig ældste håndboldbillede. Ordrup Latin- og Realskoles Idrætsklub.
Forrest fra venstre: Einar Dam, Carl Salomon, Chr. Grothan (kom senere på fodboldlandsholdet),
Lorenz Jacobsen, Erik Steenstrup og Poul Jensen.
Midten fra venstre: Svend Simrnelhag, Petterson, Domenico Salutso, Carl Jacobsen, Aage Fleischer, Ejnar Scheibel, Carl Kyhne, Svend Steenstrup og Louis Friis.
Bagest fra venstre: John Hoffmeyer og Aage Steenstrup.
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skole, ikke mindst som følge af, at løjtnant Rasmus Nicolai Petersen var flyttet
fra Nyborg til Helsingør. I årene, der fulgte, blev der spillet en mængde kampe
de to skoler imellem.
Det er dog meget svært at tidsbestemme, hvornår den første officielle håndboldkamp blev spillet. Ordrup Latin- og Realskoles mangeårige gymnastiklærer Henning Jensen talte engang med fabrikant Erik Steenstrup, der havde været elev på skolen. Han fortalte, at den første officielle håndboldkamp i verden
foregik ved et skoleidrætsstævne på cykelbanen i Ordrup i 1903. 61 Her kan det
tænkes, at han forveksler skoleidrætsstævnet med den 4. Internationale
idrætsfest.
Athletik-Bladet var til stede ved denne lejlighed og omtaler begivenheden således:
"Sparta"fremvistemed15 MandKøllesving, og Drengenefra Ordrup Latin- og
Realskole, spillede under Ledelse afLøjtnant Holger Nielsen H aandbold, begge disse Opvisninger blev modtaget med stor Begejstring. H aandbold er et nyt af
Løjtnant Nielsen komponeret Spil. "62
Det næste par år bredte håndboldspillet sig til de større byer, dog udelukkende
som et skolespil. Ved skoleidrætsstævnet i 1904 i Randers var en præsentation
af håndbold på programmet. I 1906 kan man i "Idrætten" læse, at der har været
spillet håndbold i Fredericia:
"Hvilken Slags Idræt drives der nu i Fredericia? Af Boldspil dyrkes der Fodbold, Cricket, Tennis og Haandbold, og... at de fredericianske Damer er meget
idrætsinteresser,ede; de spiller saaledes baade Tennis, Haandbold og Fodbold."63
Holdopstilling
Bolden, der blev benyttet, var en almindelig fodbold. Spillepladsen skulle være
rektangulær. Holger Nielsen angav banens størrelse til at være 45 meter lang og
30 meter bred. Denne angivelse skulle være passende til 40 spillere!! !64
Ved håndboldkampe skulle hvert hold bestå af 16 eller 11 spillere, opstillet ef-

(Billedet og teksten fra Holger Nielsens »Haandbold« 1923).
Spil midt på banen. Bolden sendes rettidigt mellem 2 modspillere (de to hvidklædte ) hen til en
godt placeret medspiller ( den stribede).

52

ter samme mønster som det, der var gældende i fodbold på daværende tidspunkt.
Pladserne for højre og venstre angrebsspiller og hjælper samt for den midterste
forsvarer blev ikke besat, når spillet blev udøvet af 11 spillere.
Reglerne
Hvis man ser på spillereglerne med nutidens øjne, vil man let komme til at
trække på smilebåndet.
Disciplinen var en ganske anden en den, der kendes i håndbold i dag, hvilket vel
var ret naturligt i betragtning af deltagerantallet i forhold til spillepladsens størrelse. Spillerne skulle således indtage retstilling inden kampens start. Læreren
kastede herefter bolden ind på midten af banen. Det gjaldt nu om med hænder,
hoved, arme og overkrop at aflevere bolden til sine medspillere i retning mod
modstandernes mål og forsøge at få bolden gennem dette og derved score. 65
Opmanden ( dommeren) ledede spillet, han greb dog kun ind, hvis en af spillerne ønskede det. Det skete ved råbet: "Frikast, straffekast eller frigrænse" . Havde det forurettede hold ingen fordel ved opmandens indgriben, fortsatte spillet.
Ønskede man dommerens indgriben, måtte dette ske straks, efter at forseelsen
var begået. Bolden forblev i spil, indtil opmandens fløjte havde lydt. 66
Vejledning for opmanden (dommeren)
Opmanden skulle afbryde spillet ved et fløjtesignal. N år fløjten lød, skulle spillerne indtage retstilling med front mod læreren. I denne stilling skulle eleverne
blive stående, indtil læreren havde afgivet sin kendelse.67
Holger Nielsen betonede ligeledes opmandens neutralitet. Han måtte ikke på
nogen måde hjælpe eller give gode råd til et af holdene, ligesom han skulle vide
at skelne mellem:

"om hans Kendelse er forlangt af en Spiller eller blot af en Tilskuer. Naar en
Opmand ikke sikkert kan afgøre et rejst Spørgsmaal, bør hans Afgørelse gaa
imod den Part, der rejser Spørgsmaalet. Han bør bruge den Myndighed, der er
betroet ham, uden Persons Anseelse, særlig i Tilfælde af mindre net Opførsel
fra Spillernes Side. 68
Holger Nielsen var klar over, at der krævedes træning for at få spillet til at fungere, ikke mindst påpegede han, at det for begynderen var vanskeligt ikke at
sparke til bolden; han måtte derfor øve sig i at gribe, fange og fastholde bolden
med en hånd og med begge hænder, selvom den blev sendt fra lang afstand.
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Også slag til bolden i luften måtte tilegnes, således at spilleren blev i stand til at
sende boloen i den rigtige retning og den ønskede afstand. Også aflevering med
hovedet tillagde han meget vægt i sin vejledning.69
Der kan dog ikke herske tvivl om, at teknikken var trængt meget i baggrunden,
hvilket ikke mindst fremgår af holdopstillingen. Holger Nielsen opfordrede til,
at der blev taget hensyn til spillernes fysiske formåen ved at placere de lette spillere i angrebet og de største og mest robuste i forsvaret. At score mål var spillets
grundide. Herom skriver Holger Nielsen:
"Naar Angrebet nærmer sig det fjendtlige Maal, skal Bolden mere og mereføres
ind mod Midten af Pladsen, og saa gælder det i rette Øjeblik at sende Bolden til
den Spiller, der har den frieste Plads til at kunne gøre Maal. I Kampen foran
Maal har man ingen Betænkningstid; den mindste Blottelse af Maalet maa øjeblikkelig benyttes til at sende Bolden sikkert og kraftigt modJiette."lO
En vigtig regel for spillet i dag er skridtreglen, som ikke var gældende dengang.
Det var tilladt spillerne at overskride frigrænsen (målfeltet) og løbe bolden i
mål. Dette kunne ikke praktiseres i dag, nutidens tekniske færdigheder taget i
betragtning; der ville simpelthen blive lavet mål hele tiden.
Anføreren
Anføreren var tiltænkt en helt speciel rolle på holdet. Placeringsmæssigt kunne
han indtage en hvilken som helst plads, men dog allerhelst i forsvaret, da der
her var den bedste oversigt over spillepladsen. Han skulle endvidere lede sammenspillet, og medspillerne skulle uden vægren følge hans mindste vink. Over
for dommeren var han holdets repræsentant, og de andre spillere måtte aldrig
gøre indvending over for dommernes kendelser, lige så lidt som de måtte skændes indbyrdes eller med modspillerne - der var i høj grad lagt vægt på en korrekt
og nobel optræden.n

(Billedet og teksten fra Holger Nielsens »Haandbold« 1923).
Bolden skydes mod mål, men modtages i målfeltet af målmanden, der ved et slag med en hånd driver den bort.
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HåndboldspilIets gennembrud
Efter at Holger Nielsen havde udgivet de første regler i 1906, oplevede spillet
en opblomstring, der i 1921 resulterede i afholdelsen af den første håndboldturnering arrangeret af Idrætsforeningen Old Boys i København. KFUM's
Boldklub vandt denne turnering med deltagelse af 15 hold. 72 Spillet blev meget
fint modtaget hos pressen, hvilket gav et mægtigt skub fremad, så at man i 1931
kunne organisere håndboldspillet i Danmark under Dansk Athletik Forbund,
indtil Dansk Håndbold Forbund i 1935 blev dannet.
I dag er håndboldspillet en særdeles populær sport om vinteren, hvilket de
mange nye idrætshaller giver et fint bevis for. På den internationale scene har
Danmark også gennem en lang årrække været med til at præge udviklingen, da
vi altid har tilhørt den absolutte verdenselite, en position, det forhåbentlig lykkes dansk håndbold at genvinde efter et par år nede i en bølgedal.
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HOLGER NIELSENS OTIUM
Pensionisttilværelsen
Højt op i årene var Holger Nielsen i besiddelse af en glød og vitalitet, der langt
fra er alle til del, hvilket han selv tillagde den daglige morgengymnastik æren
for.
Han afsluttede sin aktive erhvervsgerning i en meget høj alder. Han var 78 år
gammel, da han sagde farvel og tak til inspektørjobbet i Gentofte kommune.
Det blev dog ikke signalet til passivitet og lediggang, hvilket ikke mindst de organisationer, han var tilknyttet, fik glæde af.
Det, der optog det meste af hans tid, var dog at udbrede kendskabet til hans
genoplivningsmetode og ikke mindst i forbindelse hermed at besvare de mange
breve, han modtog fra hele verden f.eks. Kina, Sydafrika, Egypten og USA etc.
Arbejdet med at udbrede genoplivningsmetoden var et eksempel på hans store
uegennyttige indsats, da han selv betalte alt oplysningsmateriale ud af egen
lomme, uden at han på nogen måde høstede økonomisk gevinst heraf. For Holger Nielsen var det nok, at mange mennesker gennem breve takkede ham for
opfindelsen, ikke mindst brevene fra dem, der var blevet reddet ved hjælp af
hans metode, varmede hans hjerte meget.
Ellers tilbragte han megen tid med at holde sig ajour med verden omkring sig
gennem bøger, radio og aviser, ikke mindst på det idrætslige område.
Holger Nielsens død
De sidste år af Holger Nielsens liv blev præget af sygdom, og onsdag den 26. januar 1955 døde han, 88 år gammel, af en hjerneblødning. Danmark havde mistet en af de mænd, der på utallige områder havde ydet en indsats, der havde
været til gavn og glæde ikke alene for danskere, men også for millioner af mennesker ude omkring i verden.
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EFTERSKRIFT

Efter at have bevæget os rundt i Holger Nielsens liv kan vi se, at han var et menneske, der var præget af en stor iderigdom og opfindsomhed.
Samtidig var han et menneske, der var i besiddelse af nogle meget fine personlige egenskaber. Personer, der har kendt Holger Nielsen, fortæller, at man altid
efter et møde med ham gik beriget derfra, smittet af den virkelyst og det gåpåmod, og ikke mindst det lune han udstrålede.
Holger Nielsens personlighed var også præget af den militære opdragelse, han
allerede i en tidlig alder havde fået. Begreber som loyalitet og pligtfølelse var altid til stede hos ham. Afleveringen, under Danmarks besættelse, af den pistol,
han havde fået af S. Paine ved de Olympiske Lege i 1896, er et klart bevis herpå.
På trods af verdensberømmelsen bevarede han gennem hele livet en meget beskeden og uselvisk væremåde. Dette er måske den væsentligste årsag til, at så få
mennesker i dag ved, hvem Holger Nielsen var.
Sammenfattende kan man bedst beskrive personen Holger Nielsen i et enkelt
ord, der alligevel forklarer mere en hel bog - han var idealist.
Idræts- & Sportsmuseet i Vejle har med den lille bog om Holger Nielsen villet
medvirke til, at der generelt skabes en øget interesse om idrætshistorie og i det
konkrete tilfælde om en af de pionerer, der i idrættens barndom i Danmark gik
foran.
Jeg håber, det er lykkedes, da sagen såvel som personen fortjener det!
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HÆDERSBEVISNINGER
At Holger Nielsens arbejde på mange områder blev påskønnet, kan registreres
ved den mængde danske og udenlandske ordner og hædersbevisninger, han
modtog igennem et langt liv.
Her er et udvalg af Holger Nielsens hædersbevisninger:
Kommandør af Dannebrogsordenen af 2. grad.
Dannebrogsmand.
Officer af den græske Frelserorden.
Den svenske Vasaorden.
Mindemedalje fra Københavns Skytteforenings Rekylkorps.
Æresmedlem af Dansk Idræts Forbund.
Æresmedlem af Dansk Håndbold Forbund.
Æresmedlem af Dansk Svømme- og Livrednings Forbund.
Æresmedlem af Dansk Athletik Forbund.
Æresmedlem af Dansk Gymnastik Forbund.
Dansk Røde Kors Hæderstegn.
Svensk Røde Kors fortjenestetegn.
The Armed Forces Chemical Association of the United States of America's belønningsmedalje.
The Royal Life Saving Society's æresmedalje.
Dansk Røde Kors Medalje.
Norsk Røde Kors Hæderstegn.
Medaljen for Druknendes Redning.
Dette er kun et beskedent udpluk af de mange hædersbevisninger og belønninger, Holger Nielsen modtog. Skulle listen have været komplet, ville den have
fyldt flere sider, hvilket den begrænsede plads ikke levner mulighed for.
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ET UDDRAG AF
HOLGER NIELSENS UDGIVELSER
Der er her kun medtaget de væsentligste udgivelser af Holger Nielsen. Derudover foreligger der en mængde tidsskrifter, artikler og pjecer, der især omhandler genoplivningsmetoden.
Vor Skolegymnastik. Særtryk af Berlingske Tidende. København 1901.
"Vidar". Dansk Gymnastik Forbunds Smaaskrifter VI. Sammen med V. Chr.
Klæbel: "Rejsebetragtninger om Gymnastikfesten i Prag 1901. København
1902.
Vejledning i Haandbold. København 1906.
Svøm. Haandbog i Svømning og Livredning. København 1907.
Vejledning i Livredning. København 1908.
Idrætsbogen VII. Afsnit Boldspil. København 1909.
Foreløbigt Udkast til Vejledning i Idrætsøvelser for Skoledisciple. København
1919.
Haandbold. København 1923.
Kunstigt Aandedræt. København 1925.
Livredning. Særlig med Henblik paa Drukneulykker. København 1934.
Kortfattet Vejledning i Livredning. Hellerup 1934.
Vejledning i Livredning. Til brug ved Forberedelse til Frisvømmer- og Livredningsprøven for Gjentofte Kommunes Skoleelever. Hellerup 1941.
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