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Stor svømme-sejr over Storebælt
BOG: 86-årige Bent
Eisensee trak overskrifter i 1955, da
han svømmede
over Storebælt i ny
rekordtid. Forleden
var han tilbage i
Korsør, da udgivelsen af en historisk
bog om svømmeklubben i benzinhavnen fra 1932 til
1954 blev markeret.
86-årige Bent Eisensee besejrede i 1955 Storebælt på blot seks timer
og 20 minutter indsmurt i vognfedt for at holde varmen. Han svømmer i dag 16-1700 meter om ugen.

Mogens Jensen (tv.) og Gorm Egeberg har begået en perle af en lokalhistorisk bog, som de præsenterede i
Korsør Svømmehal. 
Foto: Helge Wedel

Af Helge Wedel

Tilskuerpladserne i svømmeklubben gøres klar i forårssolen. ca. 1935.

Foto: Aage Rasmussen

KORSØR: Beskeden til den
24-årige
maskinarbejder
blev givet klokken 22 om aftenen - du skal svømme over
Storebælt i morgen. Fra
Knudshoved til Halsskov
Rev. Han havde blot trænet
til den 18 kilometer lange
tur i en 14 dages tid, men
var i forvejen en af Korsør
Svømme- og Livredningsklubs bedste svømmere med
et utal af sejre.
Sjællandske møder den
86-årige Bent Eisensee i Korsør Svømmehal, hvor han

»

Vi har valgt at tage krigsminderne med, fordi
mange aldrig har været fremme før.
Gorm Egeberg
sammen med en snes andre
svømmere fra svømmeklubbens tid mellem 1932 og 1954
i benzinhavnen er inviteret
til markering af udgivelsen
af en lokalhistorisk bog.
- Jeg svømmer stadig. Cirka en 16-1700 meter om ugen
i roligt tempo, siger Bent
Eisensee, der siden 1961 har
boet i Aarhus.
Den 30. august 1955 slog
han med tiden 6 timer 20
minutter og 48 sekunder
alle tidligere rekorder. Fra
Korsør-siden
svømmede
Næstved-købmanden Arne
Svendsen samtidig den anden vej, så det var en dyst
mellem to svømmere, men
han var hele 11 timer om turen og tabte klart.

Fantastiske historier

På knap 150 sider er den ene
fantastiske historie om Korsør storhedstid som svømmeby nu samlet i bogen
»Korsør Svømme- og Livredningsklub - Minder fra
tiden i benzinhavnen 19321954.
Ideen til bogen kom fra
Mogens »farmer« Jensen,
der blev født i bogens periode i 1939 og meldt ind i
svømmeklubben i 1948. Han
har siden 1988 været æresmedlem af svømmeklubben.
Han voksede som bogens
forfatter Gorm Egeberg op i
Stapels Gård i Algade.

Minderne

Benzinhavnen set fra luften. Svømmeklubbens broer ses til højre for de store tankanlæg.

De har arbejdet med bogen
siden februar 2016. Indholdet er blevet til på baggrund af skriftlige kilder
som protokoller, medlems-

lister referater samt en stor
mængde af Helge Langkows
fotografier suppeleret med
interview af nulevende tidligere medlemmer af svømmeklubben med hjemsted i
benzinhavnen, hvorfra den i
1955 flyttede til enden af Quistgaardsvej, hvor Korsør
Søbad blev bygget.
- Vi prøvede at snakke med
tre af jer på en gang, men det
gik jo slet ikke, for I havde
så mange minder at snakke om, så man næsten ikke
kunne få indført et ord, sagde Gorm Egeberg , da han
bød velkommen til godt en
snes af de gamle svømmere.

Krigsminder

Bogen er en skattekiste af
historiske oplysninger inklusiv krigsminder i Korsør
fra Anden Verdenskrig.
- Vi har valgt at tage krigsminderne med, fordi mange
aldrig har været fremme
før. Mange af svømmerne
var store børn under krigen,
som de derfor husker mange
detaljer fra, siger Gorm Egeberg. Han håber, at andre
måske senere vil berette historien om svømmeklubben
fra Korsør Søbad til Korsør
Svømmehal.
Nutidens unge svømmere kan blandt andet læse i
bogen, at når man skulle til
svømmestævne i Holbæk - ja
så tog man cyklen!
INFO: Bogen koster 149,- og
sælges blandt andet fra Boghandleren i Algade samt bibliotekerne i Korsør, Slagelse
og Skælskør.

