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18 HORSENS 
11935 beugte Folkebladet Jenny Kam-

mengaord i Kebenhavn. DD var hun ved at 
pakke sine mange prsmier sammen, so de 
kunne ovcrdrages til Horsens Idraetsorkiv. 

For tre ar sklen blev en ny vej i Horsens 
opkoidt efter hende, og derfor har en t s ser 
foresloet, at en mindesten, som i mange dr 

har stoet under beskyttende tog po et io-
ger i Vejle, bliver sot op ved den nye vej. Ar-

kivfoto 

FAKTA 
JENNY KAHNERSGAARD 

Var isEer kendt som langdistan-
cesv0mmer og svommede i 1336 de 
18 km fra Snaptun til Horsens. 

Senere svammede hun over Kattegat, 
Den engelske Konal, fro Lsese til Fre-
derikshovn og 75 km i Gudenaen. 

i 1938 sv0mmede hun fra Gedser til 
Warnemunde. Pa grund of stremfor-
hold endteturen med otbilve 110 km, 
og deterstadiq JEengderekord far 
dansksvflmning. 

Jenny Kammersgaard blevf0dt i Hor
sens 11918 og diade i 1997 i Kaben-
havn. 
WIKIPEDIA 

Laesere: Stil Jenny Kammersgaards 
mindesten op ved havnen 

I are\ds har den mindesten, som en 
brofegger lavede for at sere sv0mmeren 
Jenny Kammersgaard staet i et depot i Vejle. 
Men nar nu Horsens Kommtme har opkaldt 
en vej efter sv0mmeren, hvorfor sa ikke 
finde mindestenen frem igen, opfordrer en 
Isser Ikke en tosset ide, s\'arer 
borgmesteren. 

BirgitteAyness 
ba@hsro.dk 

HORSENS: Da Horsens K o m 
mune i 2018 besluttede sig 
for at opkalde en vej ved hav
nen efter sv0mmeren Jenny 
Kammersgaard, vardet forat 
h s d r e den horsensianske 
svommer, der blandt andet 
s\f0mmede over Kattegat og 
Den engelske Icmal. 

Jan 0stergaard Andersen 
f ia Horsens er Idar til at ga 
skridtetvidere. 

Han undrer sig over, hvor
for den mindesten, som sten-
huggeren Bastian lavede, da 
Kammersgaard i 1937 kryd-
sede Kattegat, ilcke bliver stil
ler op ved havnen, nar n u 
omradet b s r e r hendes navn. 

- Der er lavet trapper ned 
til vandet, og der er en plads. 
Det kunne vsere del perfekte 
sted for den at sta, siger fan 
0stergaard Andersen. 

God ide 
Gunner L i n d k ^ r Knudsen fra 
Horsens Idraetsarkiv er belt 
med pa ideen. 

- Den sten har jeg selv pro-
vet at fa frem igen. Det er belt 
oplagL Der skal ofres noget 
pa, at den kan bevares, men 
jeg Ifan loin bakke forslaget 
op. jeg far ogsa af og til hen-
vendelser fra folk, der sporger 
til mindestenen. Den har haft 
en mserkvErdig historie, for-
tseller Gunner L i n d k s r K n u d 
sen. 

Han har faet oplyst, at ste-
nen beflnder sig i Horsens 
Museums depot i Vejle. 

- Men det er da dumt, at 
den ligger pa et depot, pape-
ger ban. 

Sknbelig og pons 
Mindestenen er ganske rigtig 
pa depot i Vejle. 

H e r har den vaeret siden 
omkring 2010 som en del af 
Horsens Museums samling i 
et luftstyret rum under de al-

lerbedste forhold, oplyser 
Merete Boge Pedersen, muse-
umschef for Musetim Hor
sens. 

H t m synes ogsa, at det i 
prinrippet er en god ide at fa 
stenen frem i lyset igen. Der 
er bare et problem. 

- Den er i en rigtig darlig 
forfaming. Vi har haft en kon-
servator til at undersoge ste
nen, og af konserveringsrap-
porten frarades det bestemt 
og udtrykkeligt, at den k o m -
mer ud igen. Det k a n den ik
ke holde til. D e n er svsert 
medtagetogvil ga e n d n u m e 
re i oplosning, hvis den k o m -
mer ud, fortsl ler Merete Bo
ge Pedersen og uddyber, at 
det blandt andet er mortlen, 
der holder pa mosaikstenene, 
der har slaet revner. Sten er 
faldet af, og den sverste flade 
pa mindestenen er poros og 
sart. 

- M e n det er en f in gen-
stand, som har en rigtig fin 
historie, og som er udfort af 
en lokal handvaerker. Pa alle 
mader er det en enorm sp^en-
dende historie om en meget 
spsendende kvinde fra H o r 
sens. Det ville Viere rart at fa 
den ud til g lsde for flest m u -
lig. Det synes jeg ogsa. 

Kan laves, men det k o ^ r 
Selvom konservatoren h a r 
fraradet, at stenen k o m m e r 
ud, fremgar det ogsa af bans 
rapport, at det er muHgt at 
udbedre .skademe. M e n det 

VI FINMRSVAR VI SKRIVER ARTIKa 
FAKTA 
SP0RG REDAKTIONEN 

Har du et sporgsmal elier en undren, som du gerne vil have Hor
sens Folkefalad til at undersege? 

Send det til os via spargeboksen pa spoerg.hsfo.dk. So er du med 
til at prmqe, hvad ovisen got i dybden med. 

Folkeblodet vil Jsvniigt kigge pfl spargsmolene. Hvis der kom
mer mange, vil vi vaelge en rakke spBrgsmal ud og lode teseme 
stemme pa, hvilket of de udvalgte spargsmal vi skal go i dybden 
med. 

FAKTA 
DAGENSSP0RGER 

Jon 0stergaard Andersen harsti!letsp0rgsmdlet: 

"Mindestenen som brotegger Bastion Nielsen lavede til minde 
om Jenny Kammersgaards bedrifter Som er blevetflyttetflere 
gonge og sidst stod foran svammehallen i 1990. Hon der erno-
gen gnjnd til, den ikke bliver stillet op nede pa havnen, nar der 
nu er en vej b^rende somme navn?" 

koster... 
- V i skal silcre os, at den 

som museumsgenstand kan 
bevares for evig. Hvis v i skul-
le sta pa mal for, at den slcal 

u d og stadig v s r e en muse
umsgenstand, ville der vaere 
en masse hensyn, v i som fag-
folk simile ga med. Det bliver 
en meget, meget dyr af fsre 

og ikke noget, museet ville 
kunne gore eller har penge til. 
siger museumschcfcn og pe-
ger pa nogle af de mange 
hensyn, der i givet fald ville 
skuUe tages. 

Dels skulle derbmges mas-
ser af konservator-nmer p i 
restaurering. Formentiig ville 
den skulle sta i en glasover-
dsekning ligesom )elling.-ste-
nene, hvilket igen XTlle knEve 
overvagning og vedligehol-
delse. Og sa skal den hemes 
og bringes, og det er heller ik
ke en n e m opgave m e d en 
sten, der vejer op m o d et ton. 

- Det er en interessant tan-
ke, hvis den lamne komme 
u d n l gtode for byens borge-
re. M e n det kraever mange 
penge, konstaterer museums-
chefen. 

Borqmester griber bolden 
Kunne det vaere en opgave for 
kommunen? 

Det er borgmester Peter So-
rensen (S) iltke umiddelbart 
afrnsende over for. 

- Jeg k a n godt huske, da 
mindestenen stod ved Fomm 
Horsens, og jeg synes, det ly-
der .spaendende. Det er godt 
observeret af den borger, der 
har henvendt sig til avisen. 
Jenny Kammersgaard var en 
fantastisk kvinde, og det er en 
fantastisk historie. Jeg synes, 
at v i skal fa nogle tal pa bor
der og Unde u d af om det ik
ke er den aere, v i 5kal\ase, hvis 
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Jenny Kammersgaards mindesten kunne sidst beskues af offentiighe-
den j en udstilling pa Horsens Museum i 20Q8. Nu foreslor en laeser, at 
mindestenen skal placeres pd havnen, hvor den horsensianske svam-
mer i fotvejen har fdet en vej apkoldt efter sig. Men det er ikke helt lige-
til...Ar1(ivfata 

det ligger inden for en r i m ^ 
lig okonomi, siger Peter So-
rensen. 

Han vil n u tage kontakt til 
museumschef Merete B0ge 
Pedersen. 

- Hvis det iklte er inden for 
de muligheder, v i har, og ste
nen tklte kan renoveres, kan 
m a n maske lave en ny. Den 
sten blev lavet for at zere Jen

ny Kammersgaard, og det er 
ogsa derfor, v i har givet hen
de et vejnavn. Hvis vi overho-
vedet kan lave noget i omra
det i respekt for andre lodse-
jere, vejlov osv., synes jeg, at 
man sltal imdersoge det Det 
v i l jeg snaldte m e d museet 
om og i a en faglig vurdering 
af siger Peter Sorensen. 

ereversionero 
mindestenens historie 
Den blev lavet, gravet ned, ftmdet frem igen og star nu pa depot. Sa meget Ugger Idart i 
fortsellingen om Jenny Kammersgaards mindesten. Men hvad der er sket iindervejs i 
stenens ombteste historie, er der flere bud pa. Her er historieme om mindestenen. 

Birgitte Avnesa 
baghsfadk 

HORSENS: Dette skulle egent-
ligbare v s r e en kortfakta-
boks om Jenny Kammers
gaards mindesten. 

Men som det ofte viser sig. 
nar man graver i historien, 
er det ildce altid let at fa et 
Mart og entj'digt billede. 

Tilgaengelige oplysninger 
baserer sig tit pa gamle e i i n -
dringer og genfortsellinger af 
noget, som nogle har hort 
fra andre. Sadan er det ogsa 
med historien om Jenny 
Kammersgaards mindesten. 

Der er forskellige bud pa 
stenens herkomst og videre 
faerd. Et Idg i Horsens Folke-
blads egne arldver har ildte 
bidraget mindi'e til f o r v i n i n -
gen - godt hjulpet pa vej af 
personer, der gennem tiden 
har kontaktet avisen med 
deres viden om mindeste
nen. 

1 HYLDEST TIL JENNY 
Det ligger fast, at bro-
tegger og stenhugger 

Hans Peter Haabengaard N i 
elsen fra Horsens, i daglig ta
le kaldet Bastian, er ophavs-
mand til stenen, som ban la
vede i begejstring over Jenny 
Kammersgaards bedrift, da 
hun i 1937 svommede over 
Kattegat 

De mosaiksten, der pryder 
mindestenen, ersten, han 
fandt ved Horsens Fjord, og 
som han huggede ud i for
skellige faconer og satte 
sammen. 

Arbejdet udtbrte han i sin 
fritid pa Horsens K o m m u -
nes oplagsplads pa hjomet 
af Hoegh Guldbergs Gade og 
Jyllandsgade. Her fik stenen 
sin forste placering, da den 
var faerdig. 

Mindestenen mser blandt 
andet Jenny Kammers
gaards nite over Kattegat og 
er pafort teltsten; "Jeimy 
Kammersgaard - m o d og vU-
je - dag og nat - m e d svam-
metag over Kattegat" 

Herff a er der forskellige 
udlsgninger af, hvad der v i 
dere skete med mindeste
nen. 

2 BARNEBARNETS FORTCL 
UNG 
Frank Larsen ira Aal -

borg er barnebam til Basti
an. 

Fra sin mor A n n a Larsen, 
darter af Bastian, har han fa
et fortalt at det var stenhug-
gerens hensigt, at mindeste

nen skidle sta i Grena. Det 
var der, Jenny Kammers
gaard kom i land, da htm 
svommede over Kattegat fra 
Sja;llands Odde. 

Grena Kommune betak-
kede sig imidlertid og afvisie 
gaven. Hvorfor ved Frank 
Larsen ikke, men i et brev af 
en ukendt skribem, som 
Horsens I d i s t s a r k i v er i be-
siddelse af fremgar det, at 
Grena Kommune ildte fandt, 
at mindestenen var p r s s e n -
tabelnok. 

Bastian forsogte herefter 
at fa Horsens Koiumune til 
at finde en egnet placering, 
men det trak ud i evigheder. 

- Sa han blev meget gal, 
for det lomne han godt bUve. 
Ti l sidst blev han sa gal, at 
han gravede stenen ned, for-
tel ler Frank Larsen. 

Med til at skubbe dl be-
slutningen var rygter om, at 
Jenny ICammersgaard sym-
patiserede med tyskeme. Da 
rygteme kom Bastian for 
0re, gav det skubbet t i l , at 
han gravede stenen ned. 

- Sa sltuUe den bare v ^ k . 
Det er, hvad m i n mor har 
fortalt siger Frank Larsen, 
der ogsa er ophavsmand til 
detaijen om, at m o s a i k s t ^ 
nene er fimdet ved fjorden. 

S ffiJSTimNDEUIND 
Gimner L i n t e r K n u d 
sen fi-a Horsens IdriEts-

arkiv har stykket en anden 
historie sammen efter t i 
mers gianskning i annaler-
ne. 

H a n .skriver, at stenen om
kring 1941 blev flyttet fra 
oplagspladsen pa Hoegh 
Guldbergs Gade til Falsters-
gade, hvor skorstensfejerm^ 
ster Peter M. Olesen havde 
omdannet sin kolonihave t i l 
en evenryrpark kaldet M i n -
delunden. 

Skorstensfejeren satte ste
nen op, og den pyntede 
frem til bans dod i 1948. 

Kolonihaven skiftede ejer, 
og mindestenen blev overta-
get af den nye ejer, hvorefter 
den forsvandt 

m STDD I UEGENS HAVE 
Mm I en artikel i Horsens 

Folkebladfra14. jul i 
1962 kan man I s s e en helt 
tredje version. 

Her fremgar det at en 
Egon Nielsen fra Spedalso 
har henvendt sig til arisen 
ogfortsUer, at mindestenen 
oprindehg var taenkt opstfl-
let i en mindelund i Dagna;s, 
hvor Jenny Kammersgaard 
kom fra. 

Gaven blev dog afslaet og 

Jenny Kammersgaanf i 1936, da hun netop er kammet i land efter at ha
ve svfmmet fni Langeland til Korsfr. Det gjorde hende til seresmedlem i 
Horsens Swmme og Gymnostik Forening. Mindestenen til aere for hende 
blev lavet efter hendes sv0mmetur over Kattegat i 1937. Fotof ra Hor
sens Idraetsarkiv 

i stedet overtog en laege ved 
navn Kroldrup mindeste
nen, som han lod rejse i sin 
have ved Langelandsgade. 

Her stod den i mange ar i 
en lille mindelund, men ef
ter Kroldrups dod fik den 
lov at synke i grus. Eller ret-
tere, som der star i artiklen: 
Mindestenen forsvandt i et 
h u l i jorden, som opstod u n 
der en af de mange over-
svommelser i den sydlige by-
del. 

S FRUPHERSEMS INPUT 
1. juU 1972bringer 
Horsens Folkeblad en 

n y historie efter en henven-
delse fra f i l l Petersen fra 
Sjsllandsgade. 

H u n mener at vide, at 
hendes version af historien 
er den rigtige, konstaterer 
avisen. 

"Historien om mindeste
nen for Jenny Kammers
gaards KattegatsvBmning i 
1937 har faet endnu en vari
ant, si man nu nwsten ikke 
ved, hvadmanskaltro. Det 
er ved at blive den store 
S0slange om igen", indleder 
avisen artiklen. 

F r u Petersen var barne
b a m af skOTStensfejermester 
Peter Olesen, og hun fortael-
ler, at mindestenen stod i 
bedstefarens kolonihave - pa 
hjomet mellem Lollandsga-
de og Langelandsgade - fi:a 
den dag, den blev lavet 

"LEge Kroldrap, som pa
stas at have kobt stenen, 
havde ganske vist en have l i -
ge i naerheden, men jeg tviv-
ler stsrltt pa, at bans navn 
k a n suites i forbindelse med 
stenen", papegerfii i Peter

sen. 
Hun htisker, skriver hun i 

brevet at kolonihaven blev 
ryddet efter bedstefarens 
dod, og mindestenen la i 
nogle ar p a kommtmens op
lagsplads, "hvor jeg selv har 
set den". 

F m Petersen slutter sit 
brev med at bekr^fte Basti-
ans onske om, at mindeste
nen sktille VEre rejst i Grena. 

"Men hertnlle ma n ikke 
have den, fordi man syntes, 
den synede for Udt" skriver 
hun. 

e DUKKEROPIUUtGEUNOS-
GAOE 
Hvorom airing er, for

svandt stenen f ia jordens 
overilade og blev gravet ned. 

1 1962 dukkede den op i 
forbindelse med et jord- el
ler kloalcarbejde i L a n 
gelandsgade 18, og 10 ar se
nere, i 1972, blev den snllet 
op pa Neptunvej 4 i Torsted. 

11976 blev mindestenen 
udlant ril en udstilling om 
sport pa Horsens Mtiseum, 
og i 1990 blev den stillet op 
ved st^ommehallen pa Lang-
marksvej. 

Her stod den, inddl bygge-
riet af F o m m Horsens gik i 
gang 

12008 overtog Horsens 
Mtiseum stenen i sin mtise-
umssamling, og den blev ud-
stiUet pa museet i udstillin-
gen "Sportens Verden". 

Efter udstillingen blev den 
op mod et ton range sten 
anbragt i Horsens Museums 
magasin i Vejle. 

Her star den den dag i dag. 
Og det er ganske vist . . 


