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Svømmepigen vender tilbage
Når den 72-årige Jenny 

Kammersgaard dag afslø-
rer den mindesten ved Hor-
sens Svømmehal, som er la-
vet til ære for hende og hen-
des bedrifter, er det 53 år 
siden, at hun vendte hjem 
til Horsens efter en 
langdistancesvømning,
dergjorde hende kendt verden 
over.

I dag er svømmepigen 
pensionist og bor i en lejlig-
hed i Herlev, hvor vægge og 
skuffe rummer en del af de 
minder, hun har fra tiden 
som den kendte og populæ-
re svømmer.

Jenny Kammersgaard er 
som bekendt født i Horsens. 
Familien boede i Dagnæs, 
hvor faderen var smed, og 
hun var 17 år gammel, da 
svømme-eventyret begynd-
te.

Det var nærmere beteg-
net i 1936, da Jenny Kamm
ersgaard besluttede sig 
for at svømme de 17 km fra 
Snaptun til Horsens.

-.leg ved ikke, hvorfor jeg 
gjorde det, jeg havde bare 
lyst til at se, hvor langt jeg 
kunne svømme, har Jenny 
Kammersgaard tidligere 
sagt.

Og ikke længe efter be-
driften i horsens Fjord ka-
stede hun sig i Storebælts 
bølger, hvor hun uden pro-
blemerklaredestrækning
en Langeland-Korsør.

Året. efter sejrede Jenny 
Kammersgaard over Katte-

Jenny 
Kammersgaard, Herlev

DAGENS PORTRÆT

gat ved at svømme de 35 ki-
lometer fra Samsø til År-
hus. Og så tog rekord-svøm-
ningerne fart.

Nogle måneder senere 
forsøgte hun sig på distan-
cen  S jæl lands  Odde  t i l  
Djursland, men folkene i 
ledsagerbåden stoppede 
hende, og først en måned 
senere gennemførte hun ruten.

Under krigen svømmede 
hun en 75 kilometer lang 
rute i Gudenåen og i 1950 og 
1951 svømmede hun over 
den engelske kanal, og otte 
år senere tilbagelagde hun

afstande mellem Læsø og 
Frederikshavn.

Mange undrede sig over, 
hvordan hun kunne klare 
det, men det forklarede en 
læge i sin tid med, at det 
fine hos Jenny Kammers-
gaard var,  at  alt  var nor-
malt, og hun helt af sig selv
fandt den fuldkomne har-
moni i sine bevægelser.

Det gjorde hende urørlig 
på den måde, at ingen kun-
ne gøre hende dygtigere el-
ler mere udholdende, end 
hun i forvejen var.

Og da Folkebladet for fire år 
siden besøgte svømmepigen i 
serien «Hvad blev der af 
dem, sagde hun, at hvis hun 
trænede, kunne hun 
stadig klare distancen mel-
lem Snaptun og Horsens.

I dag er Jenny Kammers-
gaard som nævnt  72 år ,  
men hun er stadig en aktiv 
svømmer, for siden hun i 
1972 slog verdensrekorden i 
is-vandssvømning, har hun 
været en ivrig dyrker af den 
sportsgren.

Mindestenen, som hun i 
dag afslører, blev lavet i 
1937 af brolægger "Bastia
n"  N ie l sen .  S iden  fo r -
svandt den og dukkede igen 
op i en have i Dagnæs.

Og nu er den sat i stand 
og flyttet til Svømmehallen, 
hvor den skal minde svøm-
merne om Horsens-pigen, 
der slog alle rekorder. (
birte)
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