
- For 53 år siden var du hele byens Jenny, og det er du også i dag sagde borgmester Henning Jensen, da han afslørede brolægger -Bastian,. Nielsens -Jenny-sten», 
mens svømmepigen og mange tilskuere så til. (Foto: Lene Sørensen)

Knus, blomster og
fanfare for Jenny
Mange deltog i afsløringen af Jenny Kammersgaards mindesten ved svømmehallen

Mens Horsens Garden 
gav en fanfare, trak borg-
mester Henning Jensen 
det grå plastik af den sten, 
som brolægger »Bastian» 
Nielsen for 53 år siden 
huggede til minde om 
svømmepigen Jenny Kam-
mersgaards bredrifter, der 
nu igen er kommet til ære 
og værdighed.

Stenen har længe været 
gemt og glemt, men for nylig 
lykkedes det at få politikernes 
ja til at flytte stenen fra en 
privat have på Neptunvej til 
pladsen foran Horsens Svøm-
mehal, hvor den lørdag blev 
afsløret med pompt og pragt.

At mindestenen omsider er 
kommet til ære og værdighed 
skyldes især en ihærdig ind-
sats fra den gamle idræts-
mand Albert Rasmussen, og 
han fik en officiel tak med på 
vejen, da borgmesteren ved af-
sløringen overrakte ham en 
Horsens-vase.

Håndtryk til 
Horsens-pigen

Ellers var det den nu 72-åri-
ge Jenny Kammersgaards 
dag, og der var mange blandt 
de fremmødte, der kom for at 
trykke hånden på pigen, der 
for snart en del år siden gjorde 
Horsens kendt verden over på 
grund sine lange »svømmetu-
re,

Jenny Kanunersgaard var 
kun 17 år, da hun svømmede 
fra Snaptun til Horsens, og ik-

L i t e r  a t  h a v e  v æ r e t  g r a v s t e d  n e d  1 2 1  d e r e f t e r  
e n  privat have i 16 år er mindestenen om Jenny 
Kammersgaards bedrifter igen kommet til ære og værdighed 
ved Horsens Svømmehal, hvor den nu 72-årige svømmepige i 
lørdags var med til at afsløre den. (Foto: Lene Sørensen)

ke meget ældre da hun kryd-
sede både Storebælt, Kattegat 
og Østersøen.

- Man plejer jo ellers først at 
lå en mindesten, når man er 
død, sagde Jenny Kammers-
gaard, da den officielle del af 
højtideligheden var slut, og 
der blev budt på kaffebord i 
Parkhallen.

Knus og blomster
Den aldrende dame var ty-

deligt rørt over, at så mange 
var mødt op, og de blomster og 
rosende ord som borgmeste-
ren tildelte hende.
- For 53 år siden var du hele 

byens Jenny, og det er du også 
i dag, sagde Henning Jensen, 
som sluttede sin tale med at 
give Jenny Kammersgaard et 
ordentligt borgmesterknus.
- Jeg ved jo snart ikke, hvad 

jeg skal sige, men jeg er meget 
glad, sagde Jenny Kammers-
gaard, inden hun gik ind til 
kaffebordet.
På ny sokkel
Udenfor spillede Horsens 

Garden videre, og mange kig-
gede nærmere på stenen, som 
firmaet A/S Ernst Hansen har 
repareret, inden den blev sat 
op på den nye sokkel, der er 
skænket af Tyrsted Stenhug-
geri.
Som nævnt blev den lavet i 

1937 af brolægger «Bastian» 
Nielsen. Han lavede den i sin 
fritid, og arbejdet foregik på 
kommuens oplagsplads, der 
dengang lå på hjørnet af

Høegh Guldbergsgade og Jyl-
landsgade.

Der stod stenen frem til på-
sken 1941, hvor den blev slut-
tet til en kolonihave i Lol-
landsgade.

Der var stenen i mange år 
en del af den private forlystel-
sespark, som havens ejer, 
skorstensfejermester Peter 
Olesen, havde skabt for ven-
ner og familie.

Da »Bastian» døde forsøgte 
skorstensfejermesteren at få 
Jenny-stenen opstillet i Gre-
nå, hvor Jenny Kammers-
gaard i 1937 blev hyldet efter 
sin svømmetur fra Sjællands 
Odde til Djursland.

Men i Grenå mente man ik-
ke, at Jenny-stenen var præ-
sentabel nok, så den blev 
stående i kolonihaven.

Gravet ned 
og glemt

Og da skorstensfejeren dø-
de i 1948, fulgte stenen med 
den nye ejer, som knuste fun-
damentet og gravede minde-
stenen ned.

Først 21 år senere dukkede 
den igen op, da kolonihavens 
nye ejer begyndte at grave, og i 
1974 flyttede han stenen 
hjem i sin private have på 
Neptunvej, hvor den har 
stået, indtil den fornylig blev 
flyttet til Horsens Svømme-
hal.

Selve stenen er lavet i gra-
nit og viser den nøjagtige rute, 
som Jenny Kammersgaard i 
1937 svømmede over Katte-
gat. (birte)
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