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Glæd dig til årets eneste 
indendørs bådudstilling i 2013
Mød flere end 200 udstillere med masser af spændende 
nyheder.
 
Fredericia BOAT SHOW er det perfekte startskud på
sæsonen - lige i hjertet af Danmark.

Se udstillerliste, program m.v. på  
www.boatshow.dk

GGG
ii

BØRN
GRATIS ADGANG

nde P
HUSK:

GRATIS PARKERING

VELKOMMEN OMBORD

Horsens Folkeblad Torsdag 21. februar 2013  3

Horsens

Jenny  
Kammersgaards 
74-årige datter  
afleverede sin 
mors sølvtøj  
til Horsens i går

Af Tommy Poulsen
tp@hsfo.dk

HORSENS - Ruth Kammers-
gaard, langdistancesvøm-
meren Jenny Kammers- 
gaards 74-årige datter, gæ-
stede Horsens i aftes for at 
aflevere en række af Jenny 
Kammersgaards pokaler og 
scrapbøger til Gunnar Knud-
sen fra Horsens Idrætsarkiv.

Det skete i forbindelse 
med forfatter og journalist 
Tommy Heisz’ foredrag på 
Horsens Bibliotek.

- Min mor pudsede alle 
pokalerne, lavede en liste 
over dem alle sammen og 
lagde dem ned i en kasse, før 
hun døde i 1995. Jeg har ikke 
rørt pokalerne siden, så de 
bliver afleveret præcist, som 
min mor ønskede det, siger 
Ruth Kammersgaard.

Hun havde sin datter, den 
41-årige Rikke Kammers- 

gaard Nysted, og svigersøn-
nen Henrik Nysted med.

Familien mødtes
Jenny Kammersgaard nåede 
ikke at møde sin svigersøn, 
og hendes tre oldebørn var 
ikke født, da hun døde. De 
tre oldebørn er i dag fem, 
otte og 10 år.

Til gengæld blev der holdt 
en stor familiefest i Jenny 
Kammersgaards ånd i aftes.

Marie Nielsen fra Stende-
rup, datter af Jenny Kam-
mersgaards søster, og Jen-
nys bror, Hans Kammers-
gaards, fire børn, Ulla Blaa-
bjerg fra Juelsminde, Jørn 
Kammersgaard fra Nim, Rita 
Kammersgaard og Lis Kam-
mersgaard, begge fra Hor-
sens, deltog i arrangementet 
og mødte deres kusine, Ruth 
Kammersgaard, for første 
gang i mange år.

-  Det er 28 år siden, Ruth 
og jeg så hinanden sidst, 
men nu er vi enige om, at 
der ikke skal gå 28 år, før vi 
mødes igen, sagde Marie 
Nielsen fra Stenderup.

- Det er nu ikke så tit, vi 
kommer til Jylland, erkend-
te Ruth Kammersgaard.

- Så kommer vi til Herlev, 
sagde hendes kusiner.

I den store kasse fra Jenny 
Kammersgaard var der po-
kaler, sølvtøj, sølvskeer og 
en masse andre af de præ-
mier, som Jenny Kammers-
gaard vandt som langdistan-
cesvømmer i 30’erne og 
40’erne.

Desuden fik Horsens 

Idrætsarkiv hendes første 
scrapbog, som hun selv hav-
de samlet af udklip i de lo-
kale Horsens-aviser i 1936 og 
1937.

- Jeg har beholdt et par 
scrapbøger og nogle bille-
der, men hvis min datter ik-
ke ønsker at beholde dem, 

når jeg er væk, er hun vel-
kommen til at forære dem til 
Horsens Idrætsarkiv, siger 
Ruth Kammersgaard.

Mindesten mangler
Da Folkebladet besøgte Jen-
ny Kammersgaard i Herlev i 
1995 - to år før hun døde - 

gav hun udtryk for, at hen-
des præmier skulle tilbage 
til barndomsbyen Horsens, 
men da Albert Rasmussen 
besøgte hende, kom han 
hjem med scrapbøger, men 
uden de mange præmier. 
Jenny ønskede at pakke dem 
sirligt sammen og lave en li-
ste over, hvor pokalerne 
stammede fra. De har været 
uberørt, siden hun døde, og 
nu er de kommet til Horsens 
efter hendes ønske.

Med Ruth Kammers- 
gaards besøg i Horsens har 
Horsens Idrætsarkiv nu en 
omfattende samling om Jen-
ny Kammersgaard, men 
Horsens mangler stadig at 
give den mindesten, der 
blev opstillet foran Parkhal-
len i 1990 og taget ned i for-
bindelse med opførelsen af 
Forum Horsens, fuld retfær-
dighed. 

Denne mindesten, som 
Jenny Kammersgaard selv 
var med til at indvie i 1990, 
er gemt langt væk på et mu-
seum i Vejle og er ikke til-
gængelig for publikum.

 ➔ 45 interesserede deltog  
i Tommy Heisz’ foredrag på 

Idræts-klenodier samlet i Horsens

Gunner Knudsen (t.h.) fra Horsens Idrætsarkiv modtog Jenny Kammersgaards første scrapbog og 
en stor kasse med sølvtøj og præmier fra Jenny Kammersgaards succesrige år som distancesvømmer. 
Jenny Kammersgaards datter, Ruth Kammersgaard, og barnebarn, Rikke Kammersgaard Nysted (t.v.) 
overrakte det hele. FOTO: MORTeN MaRbOe


