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Bølgebryder Tommy Heisz Hent PDF En augustnat i 1937 nærmede en kvinde sig Djurslands kyst. 29 timer i
træk havde Jenny Kammersgaard svømmet gennem Kattegats kølige saltvand, og den 19-årige dansker var
ved at sætte verdensrekord. Få måneder tidligere havde hun levet et stilfærdigt liv som syerske på en fabrik i
Horsens. BØLGEBRYDER er fortællingen om en kvinde, der fandt mod og disciplin til at gøre det umulige.

Engang havde sportsverdenen været lukket land for kvinder som hende, men tiderne var svære, og danskerne
ledte efter nye helte. Bedriften skulle vende op og ned på Jenny Kammersgaards liv. Den åbnede for endnu
større svømmeeventyr – og den sendte hende i armene på folk, der ville udnytte hende. En af dem hed Adolf

Hitler.

Denne udgivelse er en "single": en digital fortælling, der er længere end en artikel, men kortere end en bog.

 

En augustnat i 1937 nærmede en kvinde sig Djurslands kyst. 29
timer i træk havde Jenny Kammersgaard svømmet gennem Kattegats

kølige saltvand, og den 19-årige dansker var ved at sætte
verdensrekord. Få måneder tidligere havde hun levet et stilfærdigt liv

som syerske på en fabrik i Horsens. BØLGEBRYDER er
fortællingen om en kvinde, der fandt mod og disciplin til at gøre det

umulige.

Engang havde sportsverdenen været lukket land for kvinder som
hende, men tiderne var svære, og danskerne ledte efter nye helte.

Bedriften skulle vende op og ned på Jenny Kammersgaards liv. Den
åbnede for endnu større svømmeeventyr – og den sendte hende i

armene på folk, der ville udnytte hende. En af dem hed Adolf Hitler.

Denne udgivelse er en "single": en digital fortælling, der er længere
end en artikel, men kortere end en bog.
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