
De frivillige på Horsens
Idrætsarkiv har den sene-
ste tid haft fokus på
svømmeren Jenny Kam-
mersgaard.

Anledningen er bl.a. en
bog, som forfatteren og
journalisten Tommy 
Heisz arbejder med. 

Det bringer ham ons-
dag den 20. februar til
Horsens Bibliotek, hvor
han vil holde foredrag om
Jenny Kammersgaard.

Idrætsarkivet kommer
på banen allerede på fre-
dag med en plancheud-
stilling, der kan ses på
biblioteket til og med da-
gen efter foredraget.

Udstillingen „Dan-
marks Jenny“ fortæller i
tekst og billeder om den
usædvanlige pige fra
Dagnæs, som på impone-
rende vis udfordrede ele-
menterne og svømmede
sig til berømmelse. 

Hilsen fra Hitler

Jenny Kammersgaard
havde kun svømmet i tre
år, da hun i 1937 som 19-
årig blev den første, der
svømmede over Kattegat. 

Det gav hende tilnavne-
ne „Kattegatbetvinger-
sken“ og „Jenny Katte-

gat“, ligesom hun modtog
lykønskninger fra kong
Christian d. 10. og Adolf
Hitler.

Hitlers telegram var
uden sidestykke i idræt-
tens historie, da det var
første gang, et statsover-
hoved sendte en telegra-
fisk lykønskning til en
udenlandsk idrætsstjer-
ne. 

På Rådhuspladen i
København blev Jenny
Kammersgaard hyldet af
en menneskemængde så
stor, at den tåler sam-
menligning med modta-
gelserne af Europame-
strene i fodbold i 1992 og
Tour de France-vinderen
Bjarne Riis i 1996.        

Rekord holder endnu

Efterfølgende præstere-
de Jenny Kammersgaard
to gange at svømme over
Østersøen - i 1938 og
1939. 

Det skete med 13
måneders mellemrum, og
så blev tilnavnet Jenny
Østersø.

Strømforholdene i
Østersøen gjorde, at den
første tur endte med at
være på 110 km - en
længderekord for en

dansk svømmer, der sta-
dig står ved magt. 

I 1943 satte Jenny
Kammersgaard verdens-
rekord i ferskvandsvøm-
ning ved at svømmer 75
km fra Ry til Ans i Gude-
nåen. 

Og i 1950 klarede hun
som den første dansker at
svømme over Den Engel-
ske Kanal.

Så der var meget at
snakke om i hjembyen
Horsens. 

Mens Jenny Kammers-
gaard selv tog det hele
ganske roligt. Som Politi-
ken skrev om hende: „Det
mærkeligste ved denne
selvlærte svømmepige er
hendes fuldstændige uan-
fægtethed, både af stra-
badser, virak og succes“.

Hele Danmarks Jenny
Idrætsarkivet følger foredrag på vej med udstilling på biblioteket
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Andelsboligforeningen Beringsgaard tilbyder 
nu 31 nye og lækre boliger på Vestergade i 
Horsens. En ejendom, der er både utraditionel 
og moderne.

I Vestergade 7-21 prioriterer vi især to ting: 
Stort fællesskab og lavt energiforbrug.

Fællesskabet kan folde sig ud i de store,  
sydvendte fællesarealer, som også giver  
adgang til hver lejlighed. Du kan vælge at tage 
del i livet i den fælles ejendom – og når du 
ønsker det, kan du vælge privatlivets fred.  
Du bestemmer selv.

Energiforbruget holder du selv øje med.  
En tablet i hver lejlighed fortæller dig hele 
tiden, om du bruger mere eller mindre energi 
end normalt – og når du sparer, kan du mærke 
det på økonomien allerede til den første.

I Vestergade 7-21 tilbyder vi:
 Boliger på mellem 87 og 115 m2
 Et unikt fællesskab i en nyopført ejendom
  Adgang til fælles lokaler, p-kælder, vaskeri 
og værksteder
  Solceller, der leverer strøm til det fælles 
forbrug
 Et levende nærmiljø, bl.a. med Vestbyens
 Beboerhus som tæt nabo
  Midtbyen og banegården inden for gå-
afstand

I Vestergade skal du ikke vente på fremtiden. 
Den står allerede klar til dig. Men du skal nok 
ikke vente for længe, for de første af dine nye 
naboer er allerede flyttet ind.
 

Se mere på www.beringsgaard.dk eller 
www.fremtidensbolig.com 
– eller ring allerede nu på 75 62 28 12.
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Dette postkort fra 1937 med en smilende Jenny Kam-
mersgaard indgår i Horsens Idrætsarkivs samling og i
den kommende tid i udstillingen på Horsens Bibliotek.

Torsdag den 31. januar kl.
14 holder Gigtforeningen
bankospil  på Kildebak-
ken.

Banko i
gigtforeningen

Fredag den 25. og lørdag
den 26. januar spiller par-
tyorkestret Gele Royal på
Molly Malone.

Stilen er dansabel musik
fra 1960 til i dag.

Medlemmerne har
været i branchen i mange
år. De kan levere rolige
akustiske indslag og synge
nogle velkendte sange,
som de fleste kan synge
med på. De kan også spar-
ke så meget gang i festen,
at dansegulvet bliver sat
på prøve.

Til sammen har holdet
spillet med bl.a.: Kandis,
Birthe Kjær, Dorthe Kollo,
Tina Siel, Jakob Sveistrup,
Dario Campeotto, Kirsten
& Søren, Søren Poppe, An-
ne Herdorf, Kirsten 
Sigaard, Keld & Hilda,
Boney M, Johnny Logan.

Gele Royal består af: Mi-
chael Kratz, trommer, gu-
itar, vokal, Lasse Bagge-
næs, guitar, bas, melodica,
vokal, Kim Karmark Pe-
dersen, keys, bas, vokal, og
Jørgen Kleon Jeppesen,
keys, harmonika, vokal.

Dørene åbner kl. 23.

Gele Royal på
Molly Malone


