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JENNY KAMMERSGAARD IGEN - IGEN - IGEN… 

 

Historien om den horsensianske svømmepige Jenny Kammersgaard har 
ingen ende. Der er i årens løb skrevet meget om hende, og det bliver der 
fortsat.  
 

Helt aktuelt udgiver Byarkivet nu bogen ’Horsens i årtier – horsensianernes 
historie fortalt i billeder’ om livet i byen i 1950’erne. I bogen er der omtale af 
Jenny Kammersgaard, og idrætsarkivet har været behjælpelig med billeder af 
hende og af atletikkvinden Lis Josefsen, som også omtales i bogen. 
 

Endvidere har idrætsarkivet leveret billeder til en gymnasiebog, som adjunkt i 
idræt og historie Stanis Elsborg pt. skriver. Den omhandler dansk international 
idrætshistorie, og i bogen vil være et kapitel om Jenny Kammersgaard.  
Stanis Elsborg er stifter og redaktør af IDRAETSHISTORIE.DK (se linket). 

 

Endelig har Dover Museum oprettet en ny hjemmeside bl.a. med en række billeder af Jenny Kammersgaard: 
http://www.channelswimmingdover.org.uk/content/swimmer/kammersgaard-jenny (se linket). 

 

FARVEL TIL TO GARVEDE FRIVILLIGE  
 

Horsens Idrætsarkiv har måttet sige farvel til to af 
arkivets mest erfarne frivillige.  
 

Henning Sørensen og Jens Thomsen har valgt at 
stoppe med arkivarbejdet.    
 

Henning Sørensen har været med siden 2004 og 
varetaget forskellige opgaver i arkivet, mens Jens 
Thomsen har været med siden 2007 og fortrinsvis 
beskæftiget sig med billedregistrering. 
Begge har ydet en solid indsats gennem alle årene. 
 

På billedet ses Jens Thomsen (til venstre) og Henning 
Sørensen forbindelse med idrætsarkivets udstilling på 
rådhuset ved kommunens idrætsprisuddeling i 2015.  
 

FRIVILLIGE SØGES 
Med de to frivilliges afgang er fem mand i øjeblikket beskæftiget i arkivet, og det er lige i underkanten.  
Derfor søges et par personer, som vil være med til at gøre en indsats for at bevare byens idrætshistorie. 
Arkivet frivillige er samlet hver tirsdag formiddag fra kl. 9-12, og skiftes til tage vagter tirsdage kl. 12-15 og 
søndage kl. 11-14.  
Flere frivillige vil betyde færre vagter. Der er ingen vagter i juli og sidste halvdel af december.  
Interesserede kan forhøre sig hos Gunner Lindbæk Knudsen (telefon 61 70 25 49) eller ved fremmøde i 
idrætsarkivet Gasvej 21 (hos industrimuseet) tirsdage kl. 9-12.   
 

NYT: Her fra sommeren 2018 har to tredjedele af idrætsarkivets udstillingslokaler været åbne for besøgende 
alle dage i industrimuseet åbningstid.  
Resterende del af udstillingen og biblioteket er fortsat kun åben, når idrætsarkivets frivillige er til stede i den 
oprindelige åbningstid - tirsdag kl. 12-15 og søndag kl. 11-14. 
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