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Horsens

Udvider  
åbningstiden  
og lægger til  
samlingerne

Af Chr. Rimestad
cr@hsfo.dk

horsens - Horsens Idræts-
arkiv åbner i disse dage for 
godterne - på flere måder: 
Åbningstiden udvides, lang-
distancesvømmeren Jenny 
Kammersgaards klenodier 
er i hus, og den i forvejen 
omfattende samling har fået 
tilført Hermod-bryderen 
Gunnar Henningsens præ-
mier fra en lang karriere.

Efterhånden er det et par 
uger siden, Ruth Kammers-
gaard og Rikke Nysted Kam-
mersgaard, henholdsvis dat-
ter og barnebarn til Jenny 
Kammersgaard, overgav ar-

kivet to kasser med klenodi-
er fra den berømte svøm-
mers karriere.

Jenny Kammersgaard hav-
de selv pakket kasserne og 
mærket dem til ”Horsens 
Sportsmuseum”, men de 
røg efter hendes død i 1997 
ned i et kælderrum i Herlev. 

Tv med til åbningen
Efter ankomsten til Horsens 
har kasserne stået urørt i 
idrætsarkivets depot.

Det skyldes en aftale med 
forfatteren Tommy Heinsz. 
Han ønskede sammen med 
et tv-hold at overvære ud-
pakningen, fordi han arbej-
der  på en udsendelse om 
Jenny Kammersgaard. 

I går blev de to kasser så 
pakket ud. De indeholder 
samtlige Jenny Kammers-
gaards gaver og præmier fra 
idrætskarrieren m. m.

De spændende timer i går 

afslørede bl.a.  et håndskre-
vet hyldestbrev fra 1937 til 
Jenny Kammersgaard. Det 
er skrevet af den kendte kro-
kone Gudrun Fiil fra Hvid-
sten Kro.

Blandt de største
Også Gunnar Henningsen 
hører til blandt de store 
skikkelser i dansk idræt.

Som bryder opnåede han 
i årene 1946-1956 at blive 
dansk mester fire gange og 
at vinde seks jyske mester-
skaber. Han var endvidere 
på landsholdet og deltog to 
gange ved verdensmester-
skaberne.  

Gunnar Henningsen var 
ud af den store Henningsen-
familie, som i mange år præ-
gede brydesporten og slag-
terbranchen i Horsens.

I 1950 blev han byens før-
ste danske mester i bryd-
ning, men det var hans fjer-

de DM i 1956, som vakte 
mest opsigt. 

Gunnar Henningsen var 
da slagtermester i Fugholm 
og havde en lærling ved 
navn Kurt Berg. På samme 
dag vandt mester og lærling 
guld i hver deres vægtklas-
se. Den dag fik begrebet me-
sterlære en ekstra dimensi-
on. 

Gunnar Henningsen døde 
26. maj sidste år i en alder af 
86 år. Få dage senere skæn-

kede familien hans præmier 
og billeder m.m. til Idrætsar-
kivet.

Alt om Horsens Freja
Og så kan det i samme om-
gang fortælles, at arkivet i 
sidste uge modtog 14 scrap-
bøger, som sandsynligvis in-
deholder alt, hvad der er 
skrevet om Horsens Freja i 
perioden 1971-1999. 

Bøgerne er samlet af Poul 
Erik Andersen, bedre kendt 

som Jashin. Han var i en lang 
årrække en kendt skikkelse i 
Freja som både aktiv og le-
der.     

 ➔ Siden åbningen i 1995 har 
Horsens Idrætsarkiv, som  
holder til på Industrimuseet, 
haft åbent tirsdage kl. 9-12 og 
søndage kl. 11-14. Nu har de 
frivillige besluttet at udvide, 
så der om tirsdagen holdes 
åbent til kl. 15 på Gasvej 21.

Idrætsarkivet  
åbner for godterne

Gunnar henningsen (i venstre hjørne)  under en  
brydekamp i sine velmagtsdage. Fotografiet var med 

blandt alt det, familien sidste år forærede Idrætsarkivet.  
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