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120 års jubilæum: Premiere på rundvisninger 
 
Det smukke Gymnastikhus, der rummer Københavns første gymnastiksal 
med ribber, bomme og barrer, har i år 120 års jubilæum. Det fejrer 
Gotvedinstituttet med premiere på rundvisninger i Gymnastikhuset, der 
har en overflod af arkitektoniske detaljer og anekdoter 

Den 11. november er der premiere på rundvisninger i Gotvedinstituttets 
120 år gamle Gymnastikhus. Samtidig indgår Gotvedinstituttet 
samarbejde med The Danish Club, der inviterer befolkningen til unikke 
kulturoplevelser i historiske huse i Danmark.  

Gymnastikhuset fra 1898 er ikke alene Københavns første gymnastiksal 
med ribber, bomme og barrer. Det har også en overflod af anekdoter.  

P.V. Jensen Klint, der også tegnede Grundtvigs Kirke, var arkitekt på 
Gymnastikhuset, da det blev bygget i 1898. Klint var ekstremt grundig, 
bl.a. skulle gulvet i den store Gammel Sal lægges om tre gange(!), før han 
var tilfreds.  

Den 11. november kl. 14-16 viser arkitekt Leif Hansen og Søren Ekman, 
direktør for Gotvedinstituttet, rundt i Gymnastikhusets krinkelkroge og 
fortæller blandt andet om de mange fine udsmykninger, der alle er 
træskærerarbejde. Det smukke bruserum med håndmalede, hollandske 
kakler havde i gamle dage en særlig finurlighed: Da kunne man trække i et 
håndtag, og gennem en dyse i gulvet sprøjtede vand op, så man også 
kunne blive vasket nedefra.  

I det hele taget var brusebad ikke en hverdagsaktivitet for 120 år siden, 
fordi man ikke havde bad i hjemmet. N.H. Rasmussen, Helle Gotveds far, 
der fik opført Gymnastikhuset, brugte en hel side i instituttets program på 
at beskrive, hvordan man tager brusebad og frotterer sig korrekt. 

Der venter mange flere historier på rundvisningen den 11. november kl. 
14. Rundvisningen koster 75 kr. pr. person. Alle er velkomne og kan 
tilmelde sig her: http://www.gotved.dk/om-gotvedinstituttet/tag-paa-
rundvisning-i-gymnastikhuset/  

Vil du se Gymnastikhuset en anden dag, kan du booke en rundvisning på 
gotved.dk, når det passer dig.  

Rundvisningen den 11. november kl. 14 er gratis for pressen. 

Yderligere information, kontakt: 

Søren Ekman, direktør for Gotvedinstituttet, mobil: 28 88 16 50 

Vedhæftet: Fotos af Gymnastikhuset samt arkitektoniske detaljer fra huset. 


