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EN HISTORISK BESLUTNING
Det var ikke mindre end en historiske beslutning, da plan- og miljøudvalg i
november blev enige om, at en ny vej på nordsiden af Horsens Havn skal
opkaldes efter svømmepigen Jenny Kammersgaard.
For første gang skal en idrætspersonlighed lægge navn til en lokalitet i
Horsens. Idrætsarkivet, som har til formål at synliggøre byens idrætshistorie,
får dermed et stort ønske opfyldt.
Det er et godt valg, at det bliver byens hidtil største kvindelige idrætsnavn,
som hædres på denne måde. Valget af en kommende vej på den nuværende
Dana Feed-grund er også velvalgt. Det er uhyre tæt ved det sted, hvor 3.4.000 begejstrede horsensianere i 1936 tog imod Jenny Kammersgaard, da
hun havde svømmet de 17 km gennem fjorden fra Snaptun. Det var hendes
første bemærkelsesværdige præstation.
I 1930’erne, hvor Horsens var præget af fabrikslukninger, arbejdsløshed og
nød i mange hjem, kastede Jenny Kammersgaard glans over byen med sine
lange svømmeture. Specielt svømningen over Kattegat (1937) og de to
svømninger over Østersøen (1938 og 1939) skabte sensation og blev
bemærket verden over.
Distancesvømning, som det kaldes, var den tids ekstremsport. Der var stort
set intet farvand, som ikke blev forsøgt ”besejret”. Alene i ugen, hvor Jenny
Kammersgaard svømmede over Kattegat i 1937, gennemførte fem andre
svømmere distancesvømninger i danske farvande. Og 12 svømmere fra
Jenny Kammersgaards klub, Horsens Svømme og Gymnastik Forening,
gennemførte en stafetsvømning fra København til Horsens - 240 km på 127
timer og 34 minutter.
Distancesvømningerne blev efterfølgende af Aarhus Stiftstidende betegnet
som en epidemi, og Horsens Folkeblad skrev at distancesvømningsfeberen
bredte sig med rivende fart efter Jenny Kammersgaards Kattegatsvømning.
Senere svømmede Jenny Kammersgaard bl.a. 75 km på Gudenåen (1943),
to gange over Den engelske Kanal (1950 og 1951), 42 km på henholdsvis
Nilen (1953) og Loire-floden (1954).
I 1959 svømmede hun sin sidste distancesvømning, og det var fra Læsø til
Frederikshavn.
KODYL TV HAR SKÆNKET IDRÆTSARKIVET EN TOUCH SCREEN
Det lokale selskab Kodyl.TV fra Nim har været i idrætsarkivet for at optage
nogle sekvenser til AC Horsens-videoen ’Sammen er vi Gule’, som bl.a. kan
ses på YouTube på linket https://youtu.be/MRVlm2ycmFU
Da Flemming Mørk og Anja Schiermer fra Kodyl.TV hørte om arkivets ønske
om at få en touch screen (berøringsskærm) til sin udstilling, tog de en hurtig
beslutning om at sponsorere skærmen. Idrætsarkivet takker for skærmen og
vil i begyndelsen af det nye år lægge film og videoer på det nye medie.
BESØG I ARKIVET
Den 20. november havde idrætsarkivet besøg af Jens Pedersen, som er tidligere landsholdsdeltager, DMvinder og dansk rekordholder i længdespring (1964-1969). Som aktiv stillede han op for Randers Freja, og
han debuterede på landsholdet mod Holland i Horsens Idrætspark den 14.-15. juli 1962.
Jens Pedersen besøgte arkivet i forbindelse med sit arbejde med databasen - Statletik - for Dansk Atletik
Forbund. Databasen indeholder mesterskabsplaceringer (guld-sølv-bronze), og idrætsarkivet havde været
ham behjælpelig med at finde oplysninger til databasen.
TO JUBILÆER I HORSENS-IDRÆTTEN
Den 17. november fejrede Stensballe Idrætsklub 50-års jubilæum, og den 15. december kunne Brydeklubben Hermod fejre 90-års jubilæum. Til SIK’s reception havde idrætsarkivet udlånt materiale til klubben,
og ved Hermods reception var arkivet til stede med en udstilling hovedsalige bestående af gamle Hermodscrapbøger.
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