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"F O R O R D

T ORSDAG DEN 7. JULI 1932 drog 24 unge dan ske Idræt smænd
og Idrætskvinder af Sted med " Unite d States" for at repræsen

tere de dan ske Farver ved de olympiske Lege i Los Angeles. B. T .
har fulgt Holdet fra Dag til Dag, ge nnem festlige Oplev elser og Be
sværlighede r, gennem Glæder og Sku ffelser, Nederlag og Sejre. Ikke
desto mindre har vi ment, at det havde Interesse for Læsern e som
for andre, der interesserer sig for Danmarks Idræts-Ungdom, at læs e,
hvad en af de aktive Idræt sfolk har fa aet ud af Rej sen - den største
og mest begivenhedsrige i dan sk Idræts Hist orie. Vi har derfor for 
maaet Hold ets popul ær est e Deltager, Frk. Else Jacobsen, til at over
lad e os sine Dagb og s-Optegnel ser fra Rej sen.

Men inden vi g iver Ord et til Else j acobsen, vil vi dog gerne besvar e
to Spørgsm aal, som 90 pCt. af Læsern e sikkert vil stille sig selv
og andre. Det fØ rs te Spørgsrnaal lyder kort og godt : " Er det nu
ogsåa Else jacobs en selv, der har sk revet Da gb ogen? " Og det andet :
" Er der ikke lavet noget om siden Hjemkomsten?"

Lad os besvare Spørgsmaalene under Eet: De efte rfølge nde Sid er
er en tr o Kopi af Else j acobsens ege n Dagbog fra Rejsen. Den . er
fØrt Da g for Dag - hvad Formen for Rest en tyd elig viser . Siden
Hjemkomsten er der foretaget nogle enkelte Over springel ser af Be
givenheder, som Else jacobsen og vi ikke har ment det formaals
tj enligt at tage med saa længe efte r Legen es Afslutning, men det
drej er sig kun om ganske faa Pu nkter.

Med dis se or iente rende Bemærkninger byder vi Læsern e velkomne
til en festli g Rejse " med Else jacobsen til Los Angeles" .

B. T.
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TORSDAG D. 7. JULI:
Afrejsen.

Endelig opra ndt den store Dag, da jeg va r i Frihavnen med a l
min Bagage. Over alt va r de r Menn esker , der skulde overvæ re Af
rej sen. Alle " Olympiafa re rne " samledes pa a det øve rste Dæk af
" United States", hvor vi fik ove rrakt et smukt Dannebrogsfl ag, so m
vi skulde b ruge ved Indm archen paa det olympiske Stadion i Los
Angeles.

Vi fik Masser af Chokolade, Bloms ter o. J. - Folk va r ved at
trampe os ned - Fotog ra fern e ved at gøre os fuldstæ ndig tossede.
- D-et var en meget rør end e Afske d. -

Skibs klokken havde imidlertid kimet t re Ga nge, og a lle Uved
men de maatte gaa fra Borde. Landgan gsbroen blev fje rne t, og under
10.000 Menn eskers Hurra ra ab g led den sto re Damper ud - ud mod
det store Eventyr !

Vi g ik ned for ' a t tage vort Logi for . de næste II Dage i nærmer e
ø jesyn, men kunde næst en ikke komm e ind i Kahytten fo r Blomster,
Pakker og a l muli g Bagage.

Saa blev vi kal dt sa mmen til det fØrste Maalt id om Bord - en
væld ig flo t Frokost , og der efter begynd te all e a t t ræ ne - hver paa
sin Maade. Jeg spillede Badminto n og sji ppede.

Hen ad Aften sk rev vi hjem, Brevet skulde nemlig se ndes afsted
fr a Osl o. Skibe t gy ngede nu en hel De l, jeg begyndte at bliv e søsyg
og maatte gaa til KØjs.

FREDAG D. 8. JULI:
Je g sov go dt hele Natten og stod op KJ. 6 fo r a t se den smukke

Ind sejling ge nnem Oslo Fj ord. KJ. 6 Y2 spis te vi Mor genmad, og KJ. 7
gled den st ore Damper ind i Oslo Havn.

Det fØ rs te, vi gjo rde, var at finde et Sted, hvor vi kunde t ræne.
Vi fik fa t i en Vogn og kørte til noget , der hedder "BygdØ". Der fik
vi t rænet en Del, - Va ndet var salt, men meget snavset. De re fte r
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gik Turen til Stadion, hvor Atletikfolkene skulde træne, og vi va r
daarligt kommet derind, fØ r Dannebrog gik til T ops, - det va r
vidunderligt at se. jeg tror nok, at vi alIesammen drømte, at vi alle
rede var i Los Angeles, og at Dannebrog gled til Tops for en dansk
Sejr.

Vi skulde være paa Skibet igen KI. IO, da Afrejsen var KI. 11.
Mr . Smile købte tre Mundharper til Ingrid, Lilli og, mig - vi ska l

.til at lave jazzband.
Det meste a f Dagen gaa r med at spise, Resten af Tiden fo retager

vi os alt muli gt, - vi spiller Bordtennis, Badminton, Ringspil o. s. v.
Om Aftenen samles vi a lIe i Ryge salon en til en Kop Kaffe, derefter

syn ger og spiller de, der kan - og somm etider ogsaa de, der er
ene om at mene, at de kan det! .- Til Slut danser vi lidt, og naar
KJ. slaar 10, er alIe i Seng.

LØRDAG D., 9. JULI:
Vi stod op KI. 7Yz og spiste Mor genmad, - der er alt, hvad

Hjertet kan begære. Derefter begynder T ræningen, og tænk, selv vi
Svømm er e kan tr æn e i vort rette Element, for SØmændene har i LØbet
af Natten fr emtrylIet et herligt, lilIe Svømmebassin af Presenninger
og Bj ælker. Det er 5 X7 m langt. Vandet er bare saa salt, at det
svier i øjnene. Vi kan komm e til at træn e to Gange daglig, hvis blot
SØen er nogenlunde rolig.

• Efter Lunch spilIer vi Badminton og Ping-Pong. jeg sov tr e
T imer paa Dækket i en Liggestol. I Dag har vi fo røvr ig t faaet anvist
be stemte Pladser ved Bordet, - jeg sidder ved Siden af Wium. Under
Middagen indtraf der en lilIe morsom Scene . Det var vist Mr. Smile,
der havde arrangeret den.

Pludseli g som vi sad og spiste, var der en Klokke, der kimede.
Det lØd akkura t som en Telefon. En af Tj enerne kom ind 'og meddelte,
at de r var T elefon til Svend Olsen , - og Svend g ik paa den! Han
rej st e sig , og idet han g ik ud, sagde han, a t det nok var fra HelIerup.
Hele Selskabet var ved at dØ af Grin . Et Minut efter kom Svend
roligt ind og satte s ig, og da vi spurgte ham , hvad det va r, sva rede
han: " Det er min Svigermod er, der kommer paa Vandcykl e med en
TalIerken Rabarbergrød", Vi hylede af Grin alIesammen, men Svend
havde klaret Situationen og spiste uanfægtet vid er e paa sin e IO Kar
tofler.

I Aften har vi lavet Halløj paa Dækket, men nu er Klokken IO,
og vi maa til KØjs. Vi har sat Uret 57 Min. tilbage . - God Nat. -

SØNDAG D. 10. JULI:
jeg sov for fæ rdelig daarligt i Nat, for min ven stre Arm gj orde saa

ondt. jeg kunde ikke ' beg ribe, hvad det var, men om Morgenen fik jeg
det at se, - hele Albuen va r svulmet op, jeg kunde ikke røre Armen.
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Fra Alr ejsen den 7. Juli. Øvers t en Del al Delt agern e. Nede rs t et Uds nit al det tu sind
talli ge Publikum , der hylded e vort olymp iske Mands kab ved Alr ejsen .

Bordtennis om Bord paa " Unit ed Sta tes" . Med Ryggen til s es Carl F. Jens en og Axel
Bloch . For Enden al Bordet Willy Ge rv in og Dr . Osii er.

Lægen blev straks hentet. jeg har haft et lille Saar paa Albuen, som
jeg har stødt Hul paa, og der er saa gaaet Betændelse i det, men det
er kun overfladisk. Det værste er, at alle de Stød, den har fa aet, har
fo;aarsaget Betændelse inde i Ledkapslen.

jeg maatte ligge i KØjen hele Dagen og var meget sløj. Markersen
var flink til at besøge mig og underholde mig, - han er saa sjov.
Da Lægen om Aftenen kom ind, sad Markersen der. "Den syge taaler
ikke flere Besøg i Dag," sagde Lægen. "Det er udmærket," sva rede
"Marker", "vi vil ogsaa helst være alene!" Lægen trak skyndsomst
Hovedet til sig.

Kl. 8 stod jeg op og gik en Tur paa Dækket, men jeg kunde ikke
holde det ud for Smerter og gik straks efter til KØj s igen , hvorefter
Sygeplejersken kom og gav mig et varmt Omslag.

MANDAG D. 11. JULI:
Armen er lidt bedre til Morgen, jeg stod op Kl. 10, efter at Lægen

havde tilset den. jeg gik op paa . Dækket, - her er hundekoldt, og
Skibet gynger og ruller, sa a de fleste er søsyge, Der kan overhovedet
ikke være Tale om Træning, dertil er SØen for hø]. Vi maa vente, til
det bliver lidt mere stille, men min Arm gØr ogsaa væmmelig ondt,
saa jeg kunde i hvert Fald ikke have trænet alligevel.

Vi sidder paa Dækket pakket ind i Tæpper til op over Ørene, 
rask Sommer. jeg kunde ikke spise Lunch i Dag, men "Marker" mØ
der troligt op ved hvert Maaltid, og naar han har spist, bliver han
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Frk . Meistrup ("SIa") og Arn. Rich . Nielsen ("Nolle") i en Pause mell em to Maaltider .

Sø-Sy geplej er sken om Bord pa a
JI United Stat es" .

ONSDAG D. 13. JULI:
T il KØjs hele Dagen i Dag igen, - den er sna rt skrap, men 

Hu rr a ! - det er heldi gvi s den sidste Dag. I Mor gen ska l jeg op. Der
er modby de lig t paa Dækket, s iges der, hundekoldt , og T aage saa
tyk, a t ma n ikke kan se 5 m fra Sk ibet. Sire ne rne tude r hele Dagen.

Min Kahyt er som sædvanlig st uvende fuld af Besøgende. Naar
de Her rer Ledere ikke kan finde deres Folk , henvender de sig ba re
i Kahyt 2 a/16. "Marker" fortæll er Vitti gh eder hele Dagen, - han
er ikke til at styre. Betj en ingen er vældig flink. Hovmesteren spurg te,
om der va r noget, jeg spec ielt Ønskede, for saa kunde jeg udmærket
faa de t.

SØsygeplejersken er dog en Kende " syrlig" , og derfor ha r vi
alle gjort vort til at gøre hende Livet her om Bord saa broget som
muligt. Hver Gang, hun skal lægge Omslag, er hele Kah ytt en prop-

TIRSDAG D. 12. JULI:
Den staar paa Sengeleje hele Dagen i Dag. Arm en er ikke bedre.

Man bliver saa mat af at ligge her i KØj en, og Appe ti t er der over
hovedet ikke noget af . Men kedeligt er her nu slet ikke, her er livlig
T'ilstr emning til min Kah yt hele Dagen. Lægen sagde, da han kom:
"Man ka n tyde lig se, hvem der er af ho ldt her paa Baaden !"

Det er Ingri ds FØdselsd ag i Dag, og der er blevet festet for hende
med baad e Sa nge og T aler m. m.

Der er mægtig hØj e SØer i Dag - de pjasker over Dækket.
Frod e og Leo stod paa Ford ækket og sa a paa BØlgegan g, da der
pludselig væ ltede en BØlge ind ' og rev dem omkuld, saa de var lige
ved at ryge udenb ord s. De sla p dog med at blive dri vvaade! " Det
er vel nok en mægtig Søgang," sagde Leo til Stewarden. " Det er
ikke noget at tale om, vent, til I staar lodret i KØjen," sagde han', og
saa sku lde Leo ikke mere " snakke Søgang" med ham . Men de n var
nu skrap, og der var 34 Passa gerer paa 3. Kl., der va r søsy ge.

• Grete, Aksel og Aage va r inde hos mig det meste af Dagen for
at und erholde mig. Til Midd ag fik vi de sa mme Retter , som Mand
ska be t - Medi st erpølse og stuvet Hvid kaal. "Ma rker" va r ogsaa
ind e hos mig og spise. Han sy nes, det er saa hjemligt med den
Slags Mad.

Jeg har faae t 5 Omslag i Dag, og min Kahyt er nu ende lig blevet
tømt for " Bes Øgende", saa jeg kan komme til at sove.

somt og over lege nt hen til DØren, - det kost ede ham Besvær. DØren
havde knap nok lukket sig efter ham, fØr han spran g op pa a Dæk
ket , - det saa komisk ud!

, I Aften ha r vi været til Filmsforestilling, men nu er det Senge tid,
og jeg skal have va rme Omslag. - God Nat - !

1

søsyg og springer paa Hovedet ind i KØjen. Der var næsten heller
ingen til Middag i Dag, de fleste P la dser stod tomme. .

Det va r mor somt a t se Mr. Smile i Dag, han ha r ellers holdt srg
tappe rt, - men da vi omtren t va r fæ rdig med at sp ise, blev han plud
se lig helt hvid i Ans igtet. Da han dog ikke vilde have, at vi skulde
mærke noget , rej ste han sig rolig t, kna ppede Jak ken og gik lang-

"forfatterinden" i en h y gge1i ~ Kro g.
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fuld. I Dag lagde de Krydde re og Bolcher paa Gulvet, sa a hun tr aadte
dem ud. Da hun ban kede paa, raabte Marker : "Kom kun hid, Marie,"
og da hun hørte det, blev hun sa a gal, saa hun sparkede til a lt In
vent ar et. Vi laa flade af Grin - baade jeg, der laa i Forv ejen, og de
ma nge Bes øgende. Da hun g ik, sagde hun: " De ligger alt for uroligt,
Fr k. Else. Det er ga nske omsonst, - meget beklageligt. " Saa sej
lede hun ud!

Nu ska l jeg sove, men jeg ska l lige fØ rs t give Uret "den lille
dagli ge Dos is". I Dag ska l det sættes 36 Minutter tilb age. - God
Na t - .

TORSDAG D. 14. JULI:
Sirenerne har tud et hele Natten, T aagen har vær et uigennemtræn

gelig, Kapt ajnen har staaet paa Kommandobroen hele Natten. Min
Arm er næsten ras k, jeg har vær et oppe, men er lidt mat og ha r
tabt mig, - men det gaar nok! De har alle faaet Ber særkergang
i Dag, de træner, som de er tossed e. Generalk onsulen, "S ulen" , som
vi kald er ham nu - og W ium har lavet en Bordtenni sturri ering med
fine Præmier. Den begynder i Eftermiddag.

Her har været vældi g Liv paa Dækk et i Efte rmiddag. I Aften
regnede det lidt, - det var koldt og surt. Vi ha r set Film med "Un
gerne" og Katten " Felix", - - Barnemad.

Meget mere spæn dende var det Kryd stogt, vi foretog gennem hele
Skib et. Vi var rundt fra for til agte r og helt nede i Lasten. Der var
Bal paa Turistklassen. Der va r vi og saa, men vi lavede saa meget
Ball ade, at vi blev smidt ud.

Taagen bliver nu tættere og tættere, og Resultat et er, at man ikke
kan høre Ørenlyd for Sirenern e.

FREDAG D. 15. JULI:
Jeg vaa gnede ved, at det gav et mægt igt Ryk i Skuden, og Ma

skinen holdt op med at arbejde. Jeg spra ng op og flØj hen til Koøjet
og kom lige ' tidsnok til at se Skibet svinge ud for et Sejlskib, som
vi havd e været ved at sej le i Sæ nk. Det va r kun to-tre Meter fra os.

Ved 9Y2-T iden saa man om Styrbordside Fyrtaarnet paa Cap e
Rose dukke fre m af T aagen, og da denne sna rt efte r lett ede, blev
ogsaa Newfoundla nds klipperige Kyst synlig. Den saa Øde og
ubeboet ud, og Bræ ndinge n slog med mægtig Kra ft op i Klippespal
tern e, - det var et flot og interessant Syn. P aa Havet saa vi sto re
Flokke Dykænder, og nogen Tid efte r passerede vi en hel Række
franske Fiskefart øjer, som fisker Torsk paa Ban kern e.

Ellers gik Dagen paa almi ndelig Vis for de fleste af os , men de
klogest e lagde Hovedern e i Blød for at gØre Vers og Sa nge til den
store Middag i Morgen. Vejret va r sta dig lidt halvsurt. Vi dan sede
lid t paa Dækket, men gik ellers tidligt til Ro.

14
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E.l~ e Jacobsen hvi ler sig ud melle m t o
SJIppe tur e om Bor d pa a " Maure tania"

." '.

He'.lry , ~a n se n a rbe jder pa a " home
tramer..om Bord 'paa "Uniled-Sta tes"
en af de faa Dage, SØen ga v ha m

Ro ti l det.

Cykli stern e t ager s ig en ras k Omgan g Bo ksning om Bo rd pa a Unlted St ate " F
vens t re : W illy OBer vin , Henry Han sen , E~se Jacobsen, Har a ld Chri s t ~'ns en, Oun~ ars A'nd e~~

sen , .T. s uds endt e Med a rbejder , Red . W ium, og Fr od e Sør ens en .



Masse, der skal a fse ndes fra New York, hvortil vi a nkommer i Mor 
gen tidlig KI. 9. Det bli ver nok en Dag med man ge Opl evelser og

. nye Indtryk, - jeg glæde r mig.

Arn . Rich . Nie ls en.
T o da ns ke l.eder e ,

"Sut" L nng kjæ r .

MANDAG D. 18. JULI:
Vandet er bli kstille, - det har væ ret dr ønende hedt i Nat. Luften

er endnu helt tyk og di set a f Varme. Vi har været tidlig oppe, og
der hersker Travlhed rundt omkring i Kahytterne. Der er fler e, der
har travlt med at pakke. Vi kom dryssend e en efter en ind til Mor 
genma de n fo r a t nyd e s ids te dan ske Maaltid paa " United St ates" .
Vi spiste hver 8 Stk. ristet Franskbrød, og derefter g ik vi op paa
Dækket med Kikkerter og Fotografiapparater. Det var grusomt varmt,
puh ha!

SØNDAG D. 17. JULI: .
I Dag er det vist SØndag, saa vidt jeg ved, - her paa SØen kan

man ikke rigtig fØl ge med Dagen e. Vi kom jo lidt halvsent i Seng,
men alligevel var vi oppe at træne KI. 8, - vi sprutter ligefrem af
Energi! Jeg fik ærlig talt trænet en hel Del i Dag, - 30 Vendinger
ud i een KØre. Hvor var vi sultne bagefter, - jeg spiste 6 Stk. ristet
Franskbrød.

.. Der var varmt paa Dækket i Formiddags, og Vandet var blik
stille. I Dag havde Kokken til Lunch lavet dejlige Frikadeller specielt
til mig. Efter Lunch. var nogle af os til Kaffe hos Kaptajnen, han er
vældig flink. Han viste os Billeder af den dejlige Tur, vi skal paa
Tirsdag, ud til en af hans Venner, en Mangemillion:;er ved Navn
Siruckmann. Kaptajnen viste os mange interessante Ting, bl. a. en
Radio som han selv havde bygget , den kost er i Dag 2000 Kr. Han
kan sidde midt ude paa Atlanterhavet og hør e Radioavis fra KØ
benhavn, - den er han vældig stolt af.

I Eftermiddag har vi haft travlt med at pakke, vor Kahyt ligner
en Slagmark. Dagen er ellers gaaet med Flid, vi har alle skrevet en

LØRDAG D. 16. JULI:
Vi startede i Dag med en rask Træning i Bassinet. Der var ikke

mange oppe, - det var tidligt paa Morgenkvisten. Efter Badet nø?
vi den meget omtalte "Bræ kfest" , som Markersen kalder den , hl
"Nolle"s vandede Vittigheder.

Ved Lunchtid dukkede Nova Scotia op af Havet om Styrbord.
Hele Kysten var beklædt med canadisk Fyr, og vi mærkede den friske
Duft af Fyrrenaale. Vi var alle i Forstavnen ved Indsejlingen til Ha
lifax, der laa saa malerisk inde i en Bugt bag hØje Skrænter. Lod
sen kom om Bord og lodsede os ind gennem det klippefyldte Far
vand, og KI. 5 kastede vi Anker paa Reden. Karantænebaaden lagde
til, og den canadiske Læge pr æciserede meget nøje, at det var Ca 
nada og ikke U. S. A., vi befandt os i. Saa landsattes Passagerer
og Gods, og allerede KI. 6 lettede vi Anker og st artede med Kurs
mod New York.

Saa be gyndte Festforestillingen - Omklædningen i de olympiske
Dragter. Vi var allesammen spændt paa at se, om Dragterne i det
hele taget kunde knappes om os ! Der var en Grinen og Fnisen i a lle
Kahytterne, indtil vi var omklædt og, samledes paa Dækket for i
samlet Trop at marchere ind til "Kaptajns-Middagen". Vi blev enige
om, at vi saa go dt ud, - tr ods alt! En af Musikerne her p~a ~k~bet

har komponeret en "Olympiamarche", og til dens T on er g ik VI ind .
. Bordet var flot pyntet, og der var 6 fine Retter Mad. Der var 2
"va nvitti ge" San ge af "Nolle" og Fæ gterne - det var vældig sj o~t

altsammen, og Kaptajnen var imponeret. Derefter var der Bal hl
KI. 3 - - er det mon værd at skrive det?
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Frem af Taagen og Disen om Styrbord dukker Long Island.
Man kan tydeligt se det store Forlystelsesetablissement Coney-Is
land med kæmpemæssige Rutschebaner og Luftgynger.

United States" ligger omtrent stille nu, vi ligger lige op ad en
spa~sk Amerikabaad "Barcelona", der kom samtidig m~d os, D~m
pere, Færger og Motorbaade suser rundt omkring os, .1lgesom Biler
og Cykler hjemme i Danmark, det er enestaae~de. Disen letter ~u
noget, og lidt efter lidt tegner de kæmpemæssige S~yskrabere sig
i Horisonten. Vi kan nu se hele New York, med vældige Broer helt
oppe under Himlen. "United" har _nu lig~et ~tille ca. Yz Time, det
varer altid længe, inden Skibet kan gaa Ind I den smalle Dok.

Endelig skimtes i det Fjerne Lodsbaaden, og om Bord paa den
befinder sig Filmsskuespilleren Jean Hersholt, som har. gJort . saa
meget for os, allerede inden vi er kommet herover. Han vifter hl os
med Dannebrog, og vi svarer paa samme Maade. Nu er Lodsen helt
inde ved os, og jean Hersholt gaar om Bord, ledsaget af nogle
Pressefolk. Han er meget populær i New York. Nu gaar det med
raske Fjed mod Land, og alt imens blev vi fotografere?e paa K.ryds

-og tværs. jeg er gode Venner med Kaptajnen og hk Lov hl at
komme op paa Kommandobroen og "snuppe" Frihedsgudinden, som

.sta a r saa strunk og stærk ved Indsejlingen.
Den Indsejling var et storslaaet, imponerende Syn, - - men det

maa ses!
Der stod en Masse Dansk-Amerikanere ved Dokken, og hele den

olympiske Komite kom om Bord for at hilse paa os. Der blev holdt
Taler og Hurraraabene gjaldede over hele Havnen.

V{ blev alle præsenterede, - det var en langtrukken Forestilling,
men endelig blev vi da færdige, fik fat i vor Ba~,age, - den. ene
mere nervøs og hysterisk end den anden. "Marker ryger dog Ik~e
let ud af "Flippen". Han stod overlegent og sagde: "Naa Mane,
det er rart, vi igen er hjemme i Staterne."

Vi kom nu fra Borde, vor Bagage blev efterset, og vi fik. hilst
paa nogle Bekendte, der havde staaet og ven.tet ~ra KJ. 8 -r-r- VI .kom
tre Timer 'fo r sent ind. Vi blev saa læsset Ind I en stor Omnibus,
_ _ og nu kommer Festens Clou. Vi skulde til Hotel .Lmcoln"
i 45 Gade, og for at det kunde gaa hurtigt nok, blev vi fØrt an. af en
Politi-Eskorte, der kørte foran os og banede Vej gennem Trafikken.
Der var en Sirene paa Politibilen, der hylede uafbrudt, og. straks
kørte alle Biler ind til Siden. Vi susede gennem alle de trafikfyldte
Gader med en Fart af 75 km i Timen og var lige ved at vælte Po
lttlbetjente og alt omkuld. Vi havde naturligvis Dannebrog flagrende

ud af Vinduet.
Aldrig i mit Liv har jeg set saa mange Mennesker og Biler som

her. Folk stimlede sammen, da de hørte, vi kom, for det er kun ved
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særlige Lejligheder, at Politiet baner Vej paa den Maade, - men
det er smart, ikke sandt?

Vi kørte saa gennem en Tunnel, der hedder "Hollænder-Tunnelen",
ind under Hudson Floden, der hvor vi om Morgenen havde sejlet
med "United States". Her i Tunnelen skal man køre med 75 km, det
er ligefrem Lov, og her maa kun køre Automobiler. Vi kunde hverken
høre eller se, - det var en skrap KØretur. Derefter gik det op paa
en Gade, som ligger helt oppe over de andre Gader, og hvor man
ogsaa kun maa køre hurtigt, da der ikke er nogen Fodgængere her,
- de vilde ogsaa blive kØrt ihjel, inden de kunde naa at faa sagt
"Christopher Columbus".

jeg trak Vej ret lettet, da vi var ved Hotellet.
Hotel .Lmcoln" ligger i New Yorks Centrum. Det er et mægtigt

Hotel, - 34 Etager, - 1400 Værelser, - 1400 Radioer. Det er pragt
fuldt udstyret, - rigtig amerikansk! Efter at vi havde faaet anvist
vore Værelser, skulde vi spise Lunch, - det var noget rædsomt
"Hundeæde".

Vi tog saa af Sted til en Dame-Club, hvor vi fik en god Gang
Træning. KI. 4 kørte vi fra Hotellet i en Omnibil, ligeledes med en
Politieskorte foran os til at bane Vej, - vi skulde nu præsenteres
for Byens Borgmester, Jimmy Walker, i "City-Hall".

Da vi ankom dertil, var der samlet et større Opløb udenfor, og
Politiet maatte spærre af med Lænker. Et Orkester paa 25 Mand
spillede, idet vi gik op ad den brede Trappe mod det berømte Mod
tagelsesværelse, hvor f. Eks. Charles Lindbergh og Hoover er blevet
modtaget. Her var pyntet med Flag, og der var opstillet en Mikrofon
midt for. Vi stillede os op i en Kreds omkring den, - og ventede.
Men det var en sen DØd at vente paa Mr. Walker. Han har nemlig
Ord for altid at komme for sent og gjorde ikke dette Ry til Skamme.
Da vi havde ventet ca. Yz Times Tid, kom han, - en meget lille Mand
med et skurkagtigt Ansigt, men alligevel ikke uden Charme. Han er
; Øieblikket tiltalt for Svindel. Man mener, at han har tjent en ko
loscal Masse Penge paa at lade sig bestikke. Den fineste Smugkro
i New York er hans, og saa vidt man kan se, er han meget Populær.

Vi blev saa præsenterede, og han talte til os, - jeg kunde ikke
forstaa ham, men han sagde saadan noget lignende som: "I er de
si.'ste, som er ankommet hertil, men I skal blive de fØrste derovre
(i Los Angeles). - Held og Lykke!"

Receptionen var nu forbi, og vi skulde alle ned paa Trappen og
fotograferes. Folk var ved at sprænge Tovene for at komme til, og
Pressefolkene sværmede om os, jean Hersholt præsenterede mig for
Borgmesteren som "World-Champion", og jeg fik et Haandtryk, og
ekstra: Lykke til. - Markersen gav mig Besked paa ikke at vaske
den Haand foreløbig. - Vi raabte vort særlig indøvede olympiske
Hurra, Musikken spillede "Kong Christian", og saa gik Turen atter
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til Hot ell et med P oliti foran. " Ma rker" er kommet til de t Resultat ,
a t bare for at komm e til a t køre sa a da n er det væ rd a t tage Turen
ove r Atl anten.

Da vi kom til Hotellet , skulde vi sp ise, - den sæ dva nlig e " de jlige"
Mad, - det varer nogen Tid, ind en jeg væ nne r mig til det. I Aften
har vi været hos en Dan sk er , en Direkt ør Esk esen . Vi kørte dertil
med Under grundsb a nen . Det var spænde nde a t kør e i det ravende
MØrke med 90 km Fart, Kjolerne sto d os om ø re ne. - Sikke n et
T empo Folk lever i her ovre. - Naa , nu har vi ogsa a pr øvet a t køre
i Under grundsb an e, - det er bare om at faa det Hel e med.

I Direktør Esk esen s Hj em var der pyntet med Fl a g, vi blev præ
se nte rede, der b lev holdt T al er , og vort Hurra g ja lde de. jeg har a l
drig t ruffet sa a flinke og hj æ lps omme Mennesker som Dansk-Ameri
kanerne her i New York.

Vi blev kørt hjem i Privat-Biler ad den berømte "Broadway" ,
hvor Lysen e glimte de so m 10.000 Stjerner.

j eg er go dt tr æt i Aft en efter denn e begivenhedsri ge Dag med
de mange Op level ser og nye Indtryk, men a llige vel har je g skrevet
Dagbog til KI. 3.

- Good Night ! -

TIRSDAG D. 19. JULI:
Vi sov til de n st or e Ouldmeda ille i Nat, men det var g rusomt

varmt. Det var en styg en a t bl ive vækket Kl. 7 efte r kun a t have
so vet et Par Timer. Vi spiste Morgenmad KI. 8, - den be st od af
Frugt. KI. 9 blev vi hentet a f nogl e Dansk-Amerikan er e i 9 Privat
vogn e til en Tur lan gs Hudson-River til Dan sk -Am erikan er en , Inge
niør S truckma nn, Han bor ca . 40 miles fra New York.

Turen gik fo rbi den sto re " Cent ra lpark", Byens størst e Park,
hvor bl. a. Thorvaldsen s Statue staa r. Derefter kørt e vi over et pragt
fuld t Stykke Ingen iøra rbejde af en Bro, der hedder "Washing ton
Bridge". Den lign ed e paa Afs tand et st ort Spindelvæv . Br oen gaa r
fra New York til New j er sey, og i New j er sey fo rtsattes KØreturen
lan gs .Floden i 5 Timer. j eg kan ikke beskrive, hvor smukt det var.

Den næ ste Br o, vi kørt e ove r, hed " BjØrne b roe n" og Iør te lige
over i Bjergene, hvor Bjørn ene lever i Massevi s - sagde de!

Vi kom dog oms ide r til vort Best emmelsested , - det var et pragt
fu ldt Palads, sm agfuldt ud styret med a lle tænke lig e Bekvemmelig
hed er. Villaen laa helt ned til Vandet mell em Con ey Island og New
jersey.

Det var rare og sø de Menn esk er, - rig tige Dansk ere! Omtrent
hele den olympiske Komite va r samlet. - Her var Sej lbaade, Mot or 
yacht , Chris-Craft og Robaade, - lidt for enhver Smag.

Vi va r fØrs t i Vandet og tr æn e. Vandet var 22 o varmt og helt
ferskt. Der efter skulde vi ned til Spisebordet , der var dækket i en
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Ingent er Struckmann, der var Vært for det dan
sk e Mands kab und er Op ho ldet i New Y o r k og

h ~lJ1 S pr ægt ige Hj em ved Nc w York . '

Gymn astiksal i Kæl der en . Aah, - hvor va r vi sult ne, vi tog godt
fo r os .a f Rettern ~. "Sulen" . holdt T ale , og vi fik Hurra og Lykke
pa a Rej sen. Da VI var fæ rdige med a t spise , g ik vi ud for a t fot o
~ra :e re dette Landsted og de ts Eje r. De t var nog le dejli ge Timer, vi
tilb: agte hos Mr. Struckma nn, men Klokken blev man ge, og vi ma atte
tage .A~sked med vore elsk væ rd ige Værter. FØrst kørte vi ge nnem
det n g.tJge N.ew .Yor k med de kæ mpemæss ige Skys kra bere, der ra ger
h.alvvej s op I I-111~l en. Vi har nu se t den pæn e Del af By en og ska l
t il a t . se den mind re pæ ne, - det var ikke mind re spæ nde nd e.
Det fines te, og det væ rs te Kva rte r ligger paa samme Gade : Fi fth
Aven ue,. - det. er saa komi sk. I de n ene En de ligger Negerkva rte ret,
- aldrig har jeg se t et saa g rusomt Svineri so m der. Her va r ud e
lukkende Negre, og de st a nk, saa man var ved a t blive kvalt. Unde r
la nge Halvta ge var det saa ka ldte " j Ødema rked", hvor a lt bliv er so lg t
paa Gaden, - lige fra T Øj til ga mme lOst. Der var de n dybest e
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Elendigh ed, - T Øj var der ingen , der havde pa a, La serne slog om
dem. Forretningsfolk ene med samt der es Ra gel se flytter ud paa Ga 
den . - Sikken en Forestilling! - Naar Beb oerne ikk e ka n holde
ud af væ re ind en DØre for Varme, ta ger de bare en Stol og sætter
s ig ud en for.

Det var mægti g inter es sant.
Nu kørt e vi over i den fin e Del af Gaden , der hvor de fle st e af

Milli onærerne bor i 34- Et agers Hu se med 16-1 8 Væ re lse r i hver Lej 
ligh ed.

Vi var nu ved Hot el " Lincoln" , hvor vi spis te Middag. Derefter
pakkede vi vor Ran sel, og KJ. 6 blev vi afhe ntet pa a Hot ell et. Vor
Bagage blev bragt pa a Statione n, og saa g ik vi i T ea ter i " Braad
wa y-Capito l" , der er et af de størs te T eatre i New York. Det er meget
smukt ud st yret. Vi var invit eret af Je an Her sh olt, der er a nsa t ved
dette T ea ter, og der va r lavet Ga llafor estilling for vor Skyld.

Vi sad i Loger, der var pyntet med Dannebrog. Der va r i Tusindvis
af Amerikan ere til St ed e, og vi var Gen st and for stor Opmæ rk som
hed. Da vi havde set F ilm, Ka rda ns og m. a ., kom Hersh alt ind pa a
Scenen og præsent er ed e hver enkelt a f os. Under Præ sentationen blev
vi be lys t a f Proj ekt ør er, - det var meget fornemt. Derefter talte
Mr. Smile, og saa gav vi dem vor t Hu rr a, saa det g ja lde de i S to le
rækkerne.

KJ. va r nu Il, saa vi maatte skynde os til "L inea ln", da T oget
ga a r KJ. 11,45.

Det va r en Op levelse a t se Livet her pa a den berørnte Br oadway.
Det er ikke Pral , na a r New York ka ldes "Byen, der a ldrig sover" .
Her er Liv og RØre hele Natten, og Trafikken er næsten den samme
hele DØgnet run dt.

Mit Indt ryk a f New York, taget und er et, er : Det er en Hekse
kede l, der sp ru tter og koger, - Millioner af Lys ski nner og oplyser
a lt , - Fo lk gaar i lan ge, en de løse Rækker i alt mulig fo rs ke llig P a a
klædning, - de Fo rr etninger , der g ide r holde a abne , er a abne hele
Natten, - Ga desælge rne raabe r og skr iger i Munden pa a hin anden,
- de n fØ rste Mor gen avi s udkomm er KJ. 11 0m Aftenen, og de re fte r
gaar det Slag i Slag med en Avis hver hal ve T ime, - Mu sik fra
a lle Natklubbern e lyder ud paa Ga den , - - ja jeg kun de godt
staa her pa a et Hjørne hele Natt en og se paa det Hele, men vi maa
løsrive os fra dette Skue, de tte impon erende og interessante Sy n.

Vi fik vort Rejsetøj paa og kørt e i en Bus til S ta tionen, Penn
sylva nia-Banegaa rd, - Eks pre ss en kørte ind paa P er ron en , vi tog Af
ske d med vore Venne r, og T oget susede vestpa a præcis KJ. 12,45 ;
videre mod nye Eve nty r, - mod Los Angeles .

Der er Negerbetj ening ove ralt i denne So vevogn, og de er flinke
og hj ælpsom me. Men de t mest ko misk e er, a t Herr er og Damer ligger
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i ee n Waggon, so m ikke er delt i sær lig a flukkede Kupeer, - je g lig
ge r sa aledes lige ove rfo r C. L. Ped er sen, Cyklisternes Led er. Sikken
en Forestill ing, - ja , det er utroli gt, hvad man vænner s ig til paa
saadan en Rej se.

Vi va r godt t rætte allesammen og kom hurtig t til Ro i KØjerne,
med ens Eks pressen su ser med 90 km Fa rt ge nnem Amerik a.

ONSDAG D. 20. JULI:
Ud a f KØj en KJ. 7 t il Mor gen - det var en skrap en. Jeg ka n

ikke se ud af ø jn ene fo r Sø vnighed. Vi g ik til Br eakfa st i Spise 
vog ne n og fik Melon , Ba con og Æ g.

KØjerne er s laaet op, og her er nu de beh ageli gste Bænke at s idde
paa , men her er rent ud sagt besk idt. Kulos og a nde t Snavs træn
ger gennem de lukkede Vinduer, og vi er sorte som Negre, naar vi
har s idde t Y2 Time ved Vinduet.

KJ. l Y2 var vi ved Niagara, hvor der e r Ophold i ca . 5 T imer ,
og nu vented e der os noget meget spæ ndende ; Turen til det kæmpe
mæ ssige Ni agara-V andfald.

Bye n Niaga ra er en lill e mor som By, typisk amerika nsk , dog er
her ikke saa man ge Sk yskrabe re. Stør sted elen af Bye ns Forretn inger
han dl er med Souvenirs, men her kommer jo ogsa a en Masse Turister.

Allerf ørst var vi paa " N iagara- Ho tel", hvor vi spiste Lunch. De r
eft er kom vi op i en Spo rvogn, der sku lde bringe os ud til Fa ldet.

Det er en dyr Om gang - en saadan T ur paa 3 T imer kost er
150 Kr. Ame rika og Ca na da er adskilt ved en Gr ænse-Bro, og for
a t kom me ove r denne ma a tte vi min sa ndten vise Pas. Det var "e n
større Hist orie", som Marker sen plej er at sige, fo r Axel havde g lemt
sit P a s og va r lige ved a t blive sat af ved Broe n.

" Niaga ra-Falls" er delt i to store Fald. Det høj est e lig ger pa a
Ame rika s ide n, men den bred este paa Cana da s Side , og ved hvert Fald
ligger et sto rt Elekt ricite tsværk, som forsy ne r hele Omegne n med
Elekt rici te t. Se lve Fa ldet er ubeskr ivelig smukt. Va ndet bruser og
b røler ust an dsel ig t, - der pa sserer 12.000 l Va nd i Sek undet. Vi
kørte rundt om hele Faldet , ge nnem Bje rgen e, hvor Vandet kom st rø m
men de forbi os . Det V:1 r en la ng Tur la ngs med Can a da siden og

'derefte r ove r en hængen de Bro ove r til Amerika igen . HØjt oppe i
Luft en er der sp æ ndt nogl e Hæn gebroer fr a den ene Bjergtop til den
a nde n ove r Fa ldet.

Natu ren her omkring er enestaaende smuk, - men sm ukkest a f
a lt er dog se lve Va nd ets Bev ægelse, hvor meterhøje BØlger slaar
mod hina nden og danner de pragtfuldeste Ma ls t rø mme.

Bye n pa a Ca na dasiden hedder T ora nto, og efter a t vi havde se t
lidt af de n, gik Turen vide re omkring Faldet.

- Man har sna rt faaet sa a man ge nye Indtryk, at det e r um ulig t
a t hold e rede pa a dem og sk r ive dem ned . -
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Naa, det blev eft e rhaa nden paa de Tider, da vi skulde afsted
igen . Vi samledes pa a Ban eg aarden , og efte r a t have forsyn et os med
Frugt , de r e r vanvittig bi llig her , - 6 s to re Fe rskne r for 5 ce nts - ,
s teg vi op i Eks pressen, so m s usede vide re vestpa a .

Det vared e dog kun to T imer , saa var der igen et P ar Timer s
Opho ld . Vi var nu i Ca nada i Byen Hamilton. Her fa ndt vi et
go dt Hotel, hvo r vi spis te Middag, - det var væ ld ig tornejel lgt.
Maden var nu ikke sæ rlig spæ nde nde, fo r 5. Ga ng i Dag blev v i
opva rte t med T om a tsuppe, - ba ade kold og varm, flere Varia tione r!
Der var ingen a f os, der havde særlig Mod pa a den, men " Ma rker"
spyttede i Næverne og sa gde:

"Stig op, Sakæ us, Barberva ndet er varmt," og med den Motive
ring tømte han ba ade sin egen og min Kop !

Derefter kørte vi t il Ban eg aarden i Bil. Vi var se nt paa den .
;,S ulen" havde sagt, a t T oget g ik KI. 10; men da vi kom derhen,
viste det s ig , a t det fØrst sk uld e gaa KI. 11 . Vi satte os paa Tra ppen
og ven tede, og det varede ikke læ nge, fØr der var nogle, de r be 
gy ndte at skændes, - det va r ikke yndi gt a t høre paa, men saa g ik
Tiden med det. Det var fo r Resten C. L. P ed ersen , de r gav Cyk
listerne en " Ops ang", fo rd i de ikk e ful gtes med ha m til Ban en . De
er nu ogsaa under T Øflen , de stakke ls Cykli ster. Blot de ska l et
vist St ed hen, ska l de have C. L.'s Till adelse. Den er lovlig skra p !

Vi bl ev dog efterhaa nden trætte af a t høre ham forma ne og
ist emte pludseli g vor Yndlingssan g pa a denne Tur : " Med T ommel
fingere n i ø jet". Den er jo ikke særlig aandrig, og C. L. e r meget
fo rarget, na ar vi sy nger de n, me n de t op fo rdrer os kun til at synge
den endnu ofte re og endnu højere! Det er efte rhaanden saada n, at
hver Gang C. L. vise r s ig paa Are naen, bliver Sa ngen a fs unget.

Na a, T iden gi k, og T oget g ik. P uh ha, hvor var jeg udkørt, da
jeg la a i KØjen. Og saa er her en T emperatur, saa jeg daarlig kan
t række Vej ret, - Lu ften herin de e r helt tyk af Varme.

j eg fa ldt dog sna rt i SØvn, og meden s S ire ne rne ua fbrudt sk ing
red e, fo 'r Ekspresse n med fuld Speed ge nne m Can ad a.

j eg maa vel have sovet en Times Tid, da jeg pludselig blev væk
ket og halvt i Søvn e hørte noget om P as, - jeg skulde Gud hjæl pe
mig til a t v ise P a s midt om Natte n! De t laa na turli gvi s i en af
Ku ff er terne, - i hvilken anede jeg ikke, men jeg fik alle tre Ku f
ferter op i KØjen og roded e dem igennem med det Res ultat, a t det
slet ikk e la a he r, men i min Fra kke lomme . KonduktØren saa yderst
fo rvi rr et ud, fo r jeg sa d og skæ ldte, ford i jeg i'<ke kunde finde d~t ,
og komme til Ro igen . - Ing r id sad ved S ide n af og mored e s ig

ko ngelig t. -
Efterhaande n faldt der dog Ro over Menigheden, og jeg ku nde

fo rtsætte min afb rud te, ha a rdt tiltræn g te Søvn.
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TORSDAG D. 21. JULI :
Det har været grusomt i Na t med Varme, selvom Vent ilato re n ha r

væ ret i Gang hele Natten. Da jeg va ag ucde, va r jeg drivva a d. Sen
ge tø j og N att øj va r klamt af Varme, og ma n kunde ikke faa Luft .

KI. 9 Yz va r vi i Ch ica go, og nu begyndte Hed en s Kva ler fo r
Alvor - 102° Fahr enheit i Skygge n ! Her var sto r fe st lig Modtagelse.
En Del a f Dan sk-Amerikan erne var klæ dte i re de og hvide Dr a gte r,
og idet vi kom ind i Hallen, sang de: " I a lle de Rige r og La nde . . ."
Vi fik hver en sto r Bu ket Rose r og blev fot ograferet i en Ue nde
ligh ed, - det var i Sandhe d en straalende Modtagel se. Hvor va r
de t dog en fr yg te lig Varme! Vi s to d st ille og sve d te , saa Va nd et
d rev i st ride Strømm e, T Øjet klæ bede si g fa s t ti l Kro pp en, og Ha a ret
sad fas tkline t til Hoved et , - vi var vi st nydelige a t se paa ! 5
Minutter efter a t vi havde faae t en Buket Blom st er, va r de vi sne,
Asfalten var helt opblødt, na a r man g ik hen ove r den, FØdderne lige
fre m brændte sig fas t, - "det var en stø rre Hi st o r ie"!

Vi blev præ se nt eret fo r en Del Dansk er e, bl. a . Emma Houmann,
tidligere Elev paa P a ul-Pet er sen s Inst itu t og fo rhe nvæ re nde Da n
marksm est er i 100 m. fri Svømning. I Be gyndel sen kunde jeg ikke
rig t ig lide he nde, men efterhaande n opdagede jeg, hvor fl ink og sød
hun var. Vi blev saa a lle placerede i private Bi ler med dans ke og
a me rika nske Flag . F rk. Mejst rup, vo res Led er, ogsaa ka lde t " Sia",
samt Lilli, Ing r id og jeg kørt e med Emm a, og med P olice n i Spidsen
biled e vi ge nnem den sto re, g raa og snavsede Forret nin g sby til
"T he danish-arnerican Athletic - Club ". De r er 3 sto re danske Klubber
i Ch ica go, men he r bo r ogsaa 25,000 Danskere i Byen.

Klu blokal et her ha r tidli gere væ re t en Kirke elle r maaske snare re
en Slags Meni gh ed sh us fo r Dan sk e. Der va r py ntet med Flag og
Blom st er la ng t ud pa a Gaden. S traks vi kom, blev vi bæ nked e til
Lunch, og deref ter kørte vi a fs te d med Emma for a t find e et S te d
ti l Træning. Det med Tr æningen kommer desvæ r re a lt id i a nde n
Række pa a de nne Tur - - det har vi hurt igt opdaget ! De Danske
her ov re ha r ti lsy ne ladende svæ rt ved a t fo rs taa, at de t er fo r a t vinde
i Los Angeles, vi er kommet herover.

Emma fik hejt idetig Besked paa , at vi skulde være tilb a ge KI. l
pr æ cis, og de n blev ha lv tolv, inden vi kom a fsted.

Vi kørte hen til Chicagos fineste Hotel. Her var der en herli g
Svømmehal, hvor vi fik et ha a rd t tiltrængt og dej ligt forf ri skende
Bad. T ræ ning blev der ikke noget af, dert il var vi for matte, og
Van det va r meget tun gt og he lt fers k.

Der va r ikke megen Tid, saa vi kom hu rti gt op og i T Øjet. j a ,
det g ik i saadan en Fa rt med P a aklædnin gen , a t v i igen var hal vd øde
a f Varme, da vi havde faae t T Øjet paa.

Vi susede t ilbage til Klubben, men fik dog Tid ti l a t spise .Jce
cream" - Amerikanernes Hofspi se - paa Vej en .
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KI. l st ar ted e vi alle paa Biltur gennem Chicago, hvor vi saa
man ge interessante Ting, bl. a. Negerbyen . Vi kom ogs aa forbi det
kæmpemæssige St adi on, hvor bl. a . Da mpsey, Tunney, Sharkey og
Schmeling har bokset om Verdensmest erskabet. Endvidere saa vi det
berømte Domhus, hvor Sto rfo rbryderen AI Capone er blevet dømt .

Endelig var vi ved vo rt fore løbige Best emmelsessted, den " By",
hvor Verdensudstillingen til næste Aar skal være. Det var sto re,
flotte Bygninger i meget moderne Stil. Vi kom ind i en stor Forhal.
hvor Vicepræsidenten holdt en smuk T ale til os, hvor han bl. a.
udt alte, a t dansk Kunst va r noget a f det smukkeste i Verden. Det var
jo meget nydeligt a ltsammen, men so m sæ dva nlig havde vi travlt, 
vi skulde til The dan sant i de " Gamles By", - tænk eng a ng , - de
" Ga mles By"! Dan skern e herovr e er nu vellykkede Arrangør er! -

"Sia" va r heldigvis med paa det Hold, der ikk e skulde i de " Ga m
les By". Lige inden de skulde køre, sprang " Sia", Ingrid, Lilli og jeg
fra, - med "Sulen"s Tillad else, - og kørte med Emma Houm ann
hjem.

FØrst var vi ind e a t bese det stø rs te Fiske akv arium i Verden, det
ligger lige ved Siden af Udst illing en. j eg ha r a ld rig i mit Liv se t saa
man ge for skelli ge Fisk. Der var lige fr a Hundestejler til Ha jer og
Hvaler.

Vi havde kun Tid til a t gaa det hele hu rti g t igenn em. Da vi kom
derfra, st rømmede Reg nen ned. Det tordned e og lyn ede, saa det va r
en Lys t. Fo r fØ rste Ga ng i la nge T ide r saa vi Regn. Det nød vi
rigti gt, selv om vi va r d rivvaade, ind en yi kom hen til Vogn en. Vi
kom dog hurt ig t hjem til Emm a - hu n bor i et ynd igt Villak varter
lidt udenfor Byen. Efte r et haa rdt tilt ræ ng t Bad, fik vi a lt det Frugt
og Is, vi kunde sp ise.

Der var dej lig t kØlig t hos Emma, og de t va r velgørende at komme
i Fred og Ro for en lille T id, - men det var ogsaa kun en lille T id,
for KI. 6 var vi igen tilbage i Klubben, hvor der var pyn tet Bo rde
med Blomst er, Flag og lign. Alt va r lagt t il Rette t il en st or Ban ket.

Her maa vel have været en ca . 500 Menn esker ial t. Vi blev dog
hurtig bæ nkede og begyndt e at spise . De unge P iger , der vartede
op , va r klædt i RØdt og Hvidt , og det va r altsa mmen meget fest ligt.

T il Slut blev vi een for een præsent eret for Folket a f Mr. Smile.
Lige inden vi sku lde afsted, va r der et Sangkor, der sang "de om
delt e Sange". De sa ng vist meget go dt, - jeg hør te nu ikke meget.
Saa fik de et rigti gt olympisk Hur ra , vi kom op i Bilern e og jollede
til Stat ionen. Her var mod t en Masse Menneske r for at ta ge Afsked,
- Chica go er den mest dan sksin dede By i Sta te rne .

Vi naaede lige akkurat at g rifle et Kort t il de m derhje mme, saa
begyndte Afskeden, men den blev ikke lan g, fo r pludselig blev der
raabt : "A lle Ma nd ind", og vi myld rede ind, saa vi var ved at tr am pe
hinan den ned. Den sids te va r kna pt nok kommet helt ind , fØr T oget
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satte s ig i Gan g, og vi hørte lige Folk ra ab e "Held og Lykke", da
Ekspres sen g led ud af Chic ago St ation, paa Vej mod Kan sas City.

Vi . var hal vdøde af Varme, men lykk elige ove r ende lig at være
alene Igen, - denne overs trø mmende Gæstfrihed gaa r paa Nerverne!

Med~ns T oget har g jo rt Oph old i Chicago, er der blevet pumpet
kold, frisk Luft ind , saa her er dejli gt at være. Der er ogsaa kommet
ekstra Vogne til, saa vi nu har Læsesalen, Rygesa lon, Bar og helt
bagude en aabe n Platfor m med Liggest ole. T oget er efte rhaande n
blev et omtrent l km lan gt.

Her er ikke meget Liv i Aften, - de er vist trætte, de gæve Gutter ,
men det ha r nu ogsaa været en skra p Dag. Natten bliver vis t ikke
bedre, - med Hensyn til Varmen mener jeg se lvfØlge lig . Hu sk, Else,
a t Ur et skal sæ ttes l Tim e tilb age!

FREDAG D. 22. JULI :
P yh ha, - den har vel nok været onda rte t i Na t. De t er ikke til a t

fors taa, a t jeg ikke er blevet stegt . Her har næst en ikke væ ret t il a t
væ re ! Man ligger gansk e stille og sve der, saa Vandet d river a f En .

Der er lige blevet raabt , a t vi om 5 Min. er i Kansas City, og det
ka n nok være, der blev Liv i Kludene! Alle Mand styrtede - opløs t
af Var~e - ~d a f KØjern e, ?g vi naaed e omtrent at blive færdig paa
ld~dt, Inden f oget holdt. VI myld rede ud pa a Perronen, og her va r
~TIl nsa~dten ogsaa Danskere og Pressefotografer, - man und gaar
.Ikke .SIn Skæbne.' Da der kun var et Kvarters Ophold, kom vi hurtig
Ind I Vognene Igen, og Rejsen g ik videre lan gs Missouri - Flodens
sumpede Bredder.

. Jeg var ude for at s likke So lsk in paa Ba gpl atform en , men det
bliver man nu hur tigt ked a f, for na a r ma n har siddet der i 2 Min.,
er ma n ukend elig af Snavs.

Hv~ r Ga ng T oget holder, overfa lder vi Iceerea mvogn en, _ jeg
har SpISt 8 Icecrea ms "to day" og ingen Lunch, - " det gaa r godt,
det lille Gu ldur !"

je.g har vasket .m.ig ikke færre end \O Ga nge i Da g, og lige mc
get hj æl per det. VI lign er a lle mere en Flok Svin en d et Olymp iade
hold. j eg t ror, Carl F. og " Ma rker" har Rekorden so m de mes t snav
~: d e , - Sk idtet ligger. ligefrem i Lag pa a dem, - de er yderst raf
f ineredel

T oget suser med en Fart af 90 miles ge nnem Amerika. Landskabet
er temmelig ensform igt. Det, vi end nu ha r se t mest af, er Maj splan 
tager, men nu Cl' vi snart ude paa Prærien.

Nu til Aftel~ v~r der et lille Op hold i Bye n Elcara, der ligger i
Colora do, og VI gik ud paa Pe rrone n for at t ræk ke lidt fri sk Luft.
Det var der nu ikke noget af. De rimod var der Græshopper, saa s to re
so m en Knytnæv ne, cler svirrede om os, -- det var ret hyggeligt.
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Nog le af os har væ re t ude paa Ba g platformen og " t it ta" pa a
Maanen . Vejret var vidunderl igt. Ma an en sto d hØjt paa Himlen , og
vi sang og skraa lede : " Med T ommel finge ren i ø jet", indt il vi blev
smid t ind af Negeren . Der er omtrent 1 km fra den s ids te Vog n t il
vo r Kupe, saa det varede jo fler e Dage, inden vi riaaede KØjen!
Vi g r inede og lavede Fest ge nne m Vogne ne, saa 105 % af P a ssage
re rne va ag ned e og skæ ld te ud.

Efte r den ber ømte S torvask g ik vi til KØjs .
Uret sæ ttes 1 T ime t ilbage , og vi e r nu paa Vej mod Prærien

og New Mexico. - Goo d Night

LØRDAG D. 23. JUL! :
1 Nat ha r det næ rmes t væ ret køtigt. Det var en herlig Forne m

melse at vaag ne hal vkold. Vi st od op KJ. 8, og snart efte r var der
Ophold i Indianerbyen Albuquirk.

Her var meget int e ressant. Ægte Ind ia ne re g ik omkr ing pa a Sta
tion en med prag tfuld Fjerpynt paa Hoved et. Her er Ladning er af
So uve nirs, so m Ind ia ne rne har lavet, men det er vanvittig dyrt. Lilli
købte en Rin g - det gØr hun , hver .Ga ng T oget sta ndse r. Gud ved ,
om hun ska l aabne Buti k, na ar hun ko mmer hjem !

Endnu er vi i Mexi co, men de t gaa r for fu ld Speed mod Ari
zo na. Landsk abet her e r meget sm ukt og interes san t. Det skiftcr
med høje Bj ergkæ der, der rager op ove r Skye rne , og flade, ende
løse Sa nd ør ken er med enkelte Gr æstotter og Oa ser. Vi ha r lige pas
se re t en Slette, hvor der i sin T id har været et mæ gtigt Udbrud ,
der begravede a lt.

Hist og her s taa r smaa le rkl inede Huse, so m Ind ia nerne se lv ha r
lavet. Der er hele smaa Bye r ind e mell em Klipperne, - de t maa vel
væ re " det vilde Vest en " . Sto re Kvæ g fa rm e med riden de Cowboys og
Faareflok ke . Det er saa spæ nden de, at man knapt har Ti d ti l at
s pise. Man skulde have Lov t il at tum le s ig en 14 Dages T id her.

Maden , vi faa r her paa T oget , er noget a f det skrappeste, jeg
har væ ret ud e for, men jeg spise r Icccrea m Mo rgen, Midd a g og Af
ten . Det e r noget, der g ive r Kraft! s iger " Ma rke r". Jeg lader, so m
jeg tr or ha m, for det smager dejli gt.

Nu blive r det vær re og væ rre med Hed en , - den bliver vis t
hy ggelig i Nat. Vi er nu a lle rede i Ca li fornien, og i Morgen e r vi i
Los Angeles.

Uret 1 Time bag læn s. - - Nig ht

SØNDAG D. 24. JULI :
Anko ms ten til Los Angeles .

Ud a f Kf1jen KJ. 5, e fte r a t ma n har vendt og dr ej et sig i en
5-6 T imer uden at kun ne fa lde i Søvn. Det ha r været tr opisk va rm t,
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- puh-h a! KI. 6 spis te vi Brea kfast. Spise vog nen er det mest men 
neskeli ge Ste d, der er dejligt køli gt , og man har en herl ig Ud sig t.

Vi kører nu igennem det rigtige Cal ifo rni en , med sto re P almer
og Oran gepl antager, hvor Appe ls ine rne ligger pa a Jorden i Tu sind
vis. Flere S te de r staa r der et Skilt : " He lp yo urself", hvilket betyd er,
a t man kan tage a lt det , ma n ' vil, na a r blot man g ider b ukke s ig
eft er det. .

Her har været en stø rr e Omklædning sscen e. Vi ska l jo a lle væ re'
klædt i vore Olympia d ragte r. der er saa kr øllede, saa man skulde tr o,
vi havde b ru gt dem til Nattøj.

KI. 8 va r vi i Los Angel es, hvor vi fik en straa lende Modtagel se.
Der var mødt i Tusindvis af Menn esker fo r a t tage imod os- en
hel Del klædt i hvid-røde Dra gt er. Vi fik hver en Kr a ns af Grønt
med en red og hvid Nell ike hængt om Hal sen. Om det saa var "Nolle" ,
blev han dek orer et, - han lignede et helt Overpostbud!

Vi st illede op i to Rækker med Fla get i Spidsen og sang " Der
e r et yndigt Land .. .",
. Vi blev saa pl ac erede i forskellige Biler 'og kørte ge nnem den

flag sm ykkede By stadig med Policen i Spidsen - ud til "Olympic
village", der lig ger lidt ud en for Byen , men hØjt oppe i Bj ergen e.
Der ska l være et vidunderligt Klim a herude. Vi kom ind i Fl ag alleen ,
hvor næst en all e Nation ers Fla g er hejst, og vi fik ogsaa hurtigt
Dannebrog op, mede ns vi sang : " Vift s tolt .. ." ,

Derefter vinke de .vi Farvel til Gutterne, der med der es Bag age
forsvandt ind i den sto re " Zoologiske Hav e" , hvor Adgang fo r Kvin 
der er " st reng t fo rbu dt" . Saa g ik Turen vid ere ti l " Cha mpma n- P a rk
Hotel", hvor vi skulde indkvarteres. Her bor ud elukkende Sports
kvinder fra all e Ve rd en s Lande. Vi fik hurti gt vore Værel ser a nvis t,
- jeg bo r sa mmen med " Sia " og Lilli. Vi g jo rde os saa lidt i Stand
og g ik ned i den store Spise sal fo r a t s pise Lun ch.

Der er Dannebrog pa a Bordet, og hver Nation s idder fo r s ig.
Efte r Lunch ble v vi hentet i Biler og kørt lan gs en Boulevard, der
er 30 mil es lang , med vidunde rl ige Palmer ved Vej kanten. Vi na aed e
et lille S tykke ind i Hollywood og saa bl. a . Jack Dempseys Vill a. '

Endelig kom vi til " T he danish club", Her var sto r Modtagel se,
hvor en Masse Dan skere hylded e os pa a det kraftig st e. Denne Fest
var arrangeret for de Mennesker, der il ; ~ : , ~ havd e Raad til at deltage
i Banketten om Aft enen. Der va r dækket Kanebord til ca . 10(11)
Mennesker, og her var meget ge my tl ig t. Der ble v holdt en Ræ kke
smukke Taler med Haab om "Held og Lykke". Hvis Resultaterne
bliver efter Talerne, blive r de ovenud go de I

En Times Træning blev der dog - trod s a lt - Tid til. Det
foregik i " Ho te l Ambassador" - det mest elega nte Hotel i Los An
geles. Hvor var det dejligt igen . at komme i Vandet.

Ing rid var desværre uheldig. Hun stødte Hovedet mod Bunden
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Fra det dans ke Holds Ank omst til de n
olympis ke La ndsby. ø vers t rvller
Vogn ene op lor an Indgangen . I Cirk
len Pet er Jørgensen, Bør ge Jen sen,
Svend Olsen, Chr. Sch ack, Car lI' .
Jen se n og Abrah am Kurl and eft er at
den væ rs te Udpa kningstrav lhed var
ove rstaaet. Og i Ovalen Gross erer
C. L. Pedersen med Cyklisternes

Mascot , sa mt Hen ry Hanse n.
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Det d an ske Flag hej s es i d en olympisk e Flag-All e a f en a me r ika ns k Fu n kt ionær , med en s
det d an sk e Hold sy ng er " Vift s t olt paa Cod a ns BØlge" .

i et af s ine Sp rin g og dukkede op med en Bule saa sto r som en
knyttet Haand. Hun tog det dog glimrende og sa gd e bare: " Det var
en ordentlig en paa Sinkadusen, jeg fik." Vi blev eni ge om, at hun
maatte "h oppe paa Bulen" til Ballet i Aften.

Ballet var en sto rs t ilet Banket paa " Hotel Ambassade r", hvor
kun de mest velh avende Danskere deltog. Bordene var pyn tet med
smukke Blomster, Flag, Sportsfigurer, olympiske Ringe og m. a .,
og vi gj orde vældig Lykke, da vi ankom . i vore Postbudeuniformer.
Vi var plac erede saaledes, at der sad een Idrætsman d eller - Kvinde
ved hvert Bord . jeg sa d ved Siden a f Max Ree , der er Kostu r :c
tegner ved Filmen - en vældig tiltalende og ligefrem Fyr.

Her i Amerika er der ikke noget, der hedder Madro. Der bliver
spillet op til Dans midt i det hele, saa man kan risikere at komme
til at danse med Munden fuld af Mad. j eg aab nede Ball et med
Max Ree - " de t var en stø rr e Hist ori e"!

Det var en morsom Aften . j eg dan sede, saa jeg til s ids t. hverken
kunde høre eller se .

Vi var hj emme paa Hotellet ved 2-Ti den og røg omg aaende i
KØj en , - denn e Ga ng var det en rigtig " KØje". - Det er herligt
att er at fØle "fas t Grund " und er FØdderne. Og nu ska l vi rigtig
sove ~ mindst 7 Kvarter i Timen! Lilli sno rke r a llerede, - det
gø r jeg ogsaa !

MANDAG D. 25. JULI:
Du . milde Gud, hvor har jeg sovet! Sk ad e, a t man skal op nu,

for jeg er snydesøvnig endnu, men KI. er allerede 11 Y2' saa det kan.
vel ikke være for t idligt at komme op, hvis vi vil til Lunch KI. I.
- Morgenkaffen er røget!

Vi spise r samtidig i Madsalen, men vi faar for skellig Slags Mad :
Amerikanerne Salat og Luftsteg, japanerne Ris og Melon, Englæn 
dern e The og Marmelade, og Danskern e Icecrearn og ellers ingen -
tin g, - det fylder a lts ammen ! .

Claire Dennis sidder til højre for mig, det er mor somt a t møde
s ine Konkurrenter.

I Eftermiddag var vi paa Biltur med Kon sul Grut, som vi straks
døbte " Sul" Grut, og Mr. Smil e, - en herlig Tur til Stillehavets
Kyst, lan gs sto re P alm ealleer med de mest vidunderlige Farver. Lan gs
hele Kyst en lig ger de mest pragtfulde Badesteder. - Et af dem hedder
.Deauvllle Beach Club". Det har en Svørnmehal, der er 50 m lang,
hvor vi har faaet Lov at træne saa tit, vi vil. Det er kun een af de
man ge .Ha ller her i Los Angeles. Hvert lille Hotel har sin egen Hal.

KI. 5 var vi til Træning paa det olympiske Svømmestadion. Hver
Nation har en bestemt Træningstid. Vi træner samtidig med Un
garn og j apan , saa her er et Mylder i Ba ssinet, naar vi alle er i
paa en Gang.

Vandet er lidt tun gt, men det er vel kun, til man har tr æn et et
Par Gan ge.

"Ungerne" overfalder os med Autografbø ger. I Dag har jeg
staaet og skrevet mindst 20 Minutter i Træk.

Der gaar Bus til og fr a St ationen hver halve Time. jeg hilste
paa Taris og hans Træner Hermant, de sad i Bussen, da vi kom op.

Vi spiste Middag KI. 6, og derefter er der Underholdning til
KI. 10.
. ~eg ~ik op ved 8- Tiden, skriver nu Dagb og , og om lidt ska l
jeg I KØjen. jeg har for Resten hilst paa Hofmann og Clair e Dennis,
- det er nogle sjove Typer.

TIRSDAG D. 26. JULI:
Om saa hele Butikken styrtede sammen om mig, kunde det ikke

falde mig ind at staa op ! Vi kommer konstant fo r sent til Mor gen
maden! Los Angeles har det bedste Klima i Staterne - dejlig frisk
Luft og alli gevel varmt. Men Luften trætter kolo ssalt, og man gaar
hele Dagen igennem og halvsover.

Mor genmad en er det bed ste Maaltid paa hele Dagen - siges der!
Vi har ikke na aet det endnu.

I Formiddag har vi holdt Storvask, alt vort TØj var so rt som
Muld. Vor e Værelser ligger dejligt. Palmerne hænger helt ind ad
Vinduet.

Vi har været en herli g Tur ved Stillehavet for at træn e lidt i
Hallen der , men i Dag blev det nu mest Strandtur.
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De dansk e Huse i den olymp is ke Landsby .

Senere var vi paa Stadion og trænede, - en skrap Tur. jeg hilste
paa den svenske Svømm eleder Bergwall.

Dagen er ellers gaaet stille og roligt, - mærkeligt nok '- men
vi er ogsaa halvt bevidstløse endnu.

ONSDAG D. 27. JULI:
I Dag synes jeg før st, det er rigtig varmt. Og jeg troede do g

ellers, jeg vidste, hvad Varme er.
Vi har været vor sædvanlige Tur til Stillehavet, men var hjemme

til Lunch KJ. 12. Det er et "enarmet Maaltid", vi sætte r til Livs .
De 2 Retter, vi faar , er nøjagtig en s hver Dag. Den ene ste Forandring
er Tallerkenerne. De har for skellig Farve, .:..- men det er alt id noget.
Det var værre, hvis de ogs aa var ens!

Vi har trænet mellem KJ. 1 og 2 sammen med de hollandske
Damer.

"Mutter" Brttutt staa r og hyler dernede under Træningen, hun
er ikke til a t styre paa en hel T Ønde Land, - alle paa Svømme
stadion ligger aflange af Grin , na ar hun optræder.

Vi har opholdt os hernede i 3 Timer i Dag, - der er saa meget,
man kan studere, naa r Alverden s Svømm er e træner.

En Masse Menn esker staar ops t illet udenfor St ationen hver Dag.
De fle st e har Aut ografbøger med. Man kan ikke bane s ig Vej ge n
nem Mængden, fØr man har skrevet i ca . 50 BØger. Naar de saa bliver
for paatrængende, raaber vi, idet vi løb er : "Vi komm er to back".

jeg saa for fØrste Gang i Dag Cla ire D ennis svø mme. Hun lig-

Ch apm an Park Hot el, hvo r de danske Dam er boed e.
.. .. - ·- ..........c :

ger højere med Kroppen end jeg. jeg synes nu ikke , at der var
sæ rlig "Gled" i hende, men hun har maaske kun "badet" i Dag.

Man ser ingen rationelle Træningsøvelser hernede. Alle tr æner
kun uafbrudt frem og tilbage i 1 Times Tid, enkelte svømmer paa
Tid hver Da g.

KJ. 6 spises den "indholdsrige" Middag, der hver Dag uden Und
tagelse bestaar a f : Frugtcocktail , Bedekød. der hveranden Dag bli 
ver til kold Roast Beaf, og til Slut lcecream, - det er noget, de r
hæn ger ved Sidebenene!

I Aften har her været " holla nds k Aften", - sikke noget Bras,
bevar mig vel! Vi gik op KJ. g og lavede " dans k Ball ad e". jeg tør
nok sige, at det .~ar b~tydelig bedre.

TORSDAG D. 28. Juli:
I Da g har vi været til Kaffe hos en Fru Milter, der bor ved

Kyste n i et yndigt lille Hu s. Det bedste var do g, a t vi fik rigtig
dan sk ' Spegepø lse.

Da vi kom tilbage, stod de r pa a Væ relset en sto r Kurv Frugt,
den havde jean Hershelt sendt.

Mr . Smile og Merri/d, en herboende Dansker, der har været Med
lem af " He rmes", og so m i sin T id var Danmarksmester i Rygsvom
nin g, be søgt e os i Dag paa Svømmest adion for a t overvære Trænin
ge n. Cyklerytterne har ogsaa set' os træn e en Dag, - og Henry
trakterede paa Icecrcarn.

jeg har staaet i Stryge kæ lde ren i fler e Timer, - en bed aarende
Tj an s, men det skal jo gø res.

Sammen med Lilli har jeg i Dag været til noget meget mærkeligt.
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sp urgte han. "B lot ud at gaa en Aft en tur," sva rede Marker. "Naa,
saa vil jeg bede Dem ifØre Dem en anden Garderobe, fØr De gaar
Tur, " sagde " Sulen", og saa sjokkede Marker skuffet ind i Lejren
igen.

Svend sk al i Konkurrenc e i Morgen Aften, og de har et Ma s med
at faa ham ned i Væ gt, - han er 3 Pund for tun g. Han bliv er revet
ud af KØjen KI. 6 om Morgenen. Saa tager "Sulen" ham i Haanden
og løber Y2 Time rundt i Lejren med ham, - men Svend staar gan
ske uforstaaende overfor det hele, han lader bare ' de an dre bestille
noget og tager den selv med Ro.

Hvis man spørger ham , hvord a n han vil klare den, siger ha n :
"Ba re ro lig, de n klarer jeg nok, - jeg sti ller mig. bare ud i Skyg
ge n og "fryser" det at"

Der har i Aften været Filmsforestill ing paa vort Hotel. Den havde
jeg dog ikke Tid t il at overvæ re, - man kan ikke naa noget, Tiden
gaar saa hurtigt her ovr e. Nu er det allered e Sengetid. Good Night - .

Et a me r ika ns k Milit ær-Orkest er .En a f de am er ikanske Fun kti on ærer
i den olympi ske Landsb y.

FREDAG D. 29. JULI:
Det begynder a t blive lidt lummert om Na tten - ma n ka n næ

sten ikke so ve !Tidligt i Mor ges blev vi vækket ved a t høre nogen
gentagne Ga nge raab e "o. k." (oh ka y) , - Amerika ne rnes Ynd 
lin gsu dtryk -, og vi spra ng ud af KØjerne og hen til Vinduerne.
Nedenfor holdt de fra nske Svø mmere. De havde fundet paa denne
orig ina le Maade at s ige " God Mo rge n" paa.

Dagens Sensation : Vi naaede Breakfast ! - altsaa har vi op 
levet noget Nyt i Dag!

T il Lunc h fik vi en ny Ret, der bestod af Salat med noget lyse
rødt Gele, - vi døbte den straks "K raniebrud", - yderst lækkert.
Nu ha r vi bedt om rigtig Menneskemad de fire s idste Dage, men
se, om vi faar det ! .

Fru Miller kørte os i Dag til Bye n, hvor vi besør gede nogle Ind
køb , og da vi kom hjem, laa der et dejligt Brev til mig, - det er
rart at høre Ny t fra gamle Da nm a rk.

Vi var se lvfø lge lig ogsaa paa Svøm mes ta d ion og t ræn e i Dag,
og fØrst nu begynder jeg at for lige mig med Bassinet og Va ndet.
T ræn ingen gaar godt, ja det gaar saa god t, at flere berømte Træ
nere ha r bemærket vore glimrende og effektive Træningsrnetoder. Vi
træner efter nØje Instrukser af " Frk. Ingeborg" , og de vækker ærlig
talt Beundri ng herovre.

En meget a nset T ræn er, han s Navn husker jeg ikke, men ha n
tr æ ner det a mer ika nske Haab Katherine Rawls, har t ippet mig som
Vinde r, og den sve nske Svømmeleder Bergwall sy ntes ogsaa, a t vor
Træning gaar udm ærket , - men jeg er nu ikke Optimist.

Saa ha r jeg forrest en hørt Nyt fra "La ndsbyen" : Forlede n Aften
sk ulde Markersen ud at gaa Aftentu r, og han havde pyntet sig med
olympisk Dress, men da ha n kom ud til P orten, stod "Sulen" der,
- det var en Afbrænder. " Hvor skal De hen i den Munder ing?"
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"Sia" og Ingrid skulde paa Besøg, og vi gad ikk e gaa i Seng, men
besluttede at gaa til "Japan-Fest" paa Hotel Ambassador. Vi anede
paa Forhaand ikke, hvad det drejede s ig om, saa vi kom anstigende
i Som merkjoler uden Ærmer, og bare Ben i Sanda ler. Sikken en
Entre vi g jorde. Du milde Gud ! Vi "vadede" ind i en besmyk ket Sal,
tæ tpakket med fes tklædt Publikum, - lutter Jap a nere, - jeg t ror,
vi var de enes te Hvid e. Alle Menn esker st ir rede fo ra rget paa os,
men vi satte os ro lig t midt imellem dem.

Fest en begyndte med noget forfærde lig Musik. Derefter var der
Teaterforest ill ing. - Vi begreb naturligvis ikke et Muk -af de t Hele,
men a lligevel var vi ved at eksplode re af Gr in. Det blev endda saa
slemt, at jeg pludselig maatte rejse mig og styrte ud af Salen.
Lill i rejste s ig omgaaende og spænede i strakt Karriere efter mig.
Det var vel nok en Aften !



LØRDAG D. 30. JULI:
De franske Svømmere vækker os præci s Kl. 8 hver Mor gen ved

deres Raaben "o. k.", - og saa kommer vi i hvert Fald rettidigt op.
Vi har desværre kun faae t en halv Times Træning i Da g, fordi

vi ska l til Indmarche paa Stadion Kl. 12Y2 .
Denn e Indm arche er indtil Dato den stø rs te Opl evelse i mit Liv.

HØr her: Vi samledes alle i Champman -Park Hotels Vestibule Kl. 12
i Indm ar chedragt er . Jeg tør nok sige, det var en br oget Forsamling!

Vi blev saa i Busser tr an sporter et til en stor Pl ad s udenfor Sta
dion, hvor Idræt sfolk fra a lle Verdens Lande sa mledes.

Det gik i et forrygend e Temp o til Stadion, - Politi et banede
Vej .

Folk havde taget Op stilling langs a lle Gad er og Stræder for at
se os og give os et Hurra med paa Vejen.

De fleste Idrætsmænd var allerede pa a Pl ad sen, da vi kom.
Her er et rent Virvar af for skellige Uniformer: hvid -røde, blaa

hvide, gul -blaa, sort-hvide og mange andre. Vi ' fandt hurtigt vor e
Landsmænd - "Postbudene". De stod i ivri g Diskussion om, hvor
spændende det blev, naar vi skulde aflægge " olympisk Ed", - det
ska l nemlig enhv er Sp ortsmand, der deltager i Olympiaden, for at
bevidne, at han er Arnatør.

Markersen kom galt af st ed med Mundt øjet, - so m saa ofte fØ r !
Pludselig busede det ud af ham : "Men Henry, hvad i Alverden vil
du gøre, naar Eden ska l a flægges, - du maa vist hellere putte
Hænderne i Lommen." Det kom saa herligt , og vi kunde ikke lade
være med at le ad det, men Henry og C. L. Peder sen, Lederen for
Cykli sterne, blev alv orli ge og meget vrede! Ma rkerse n havde vovet
sig lidt lan gt ud , han fik en ordentlig Omgan g a f C. L., men det er
so m at slaa Vand pa a en Gaas. Han sige r, hvad han mener og tæn 
ke r, - men sjover han nu a lligevel - han sæ tte r Liv i hele Hold et.

Man staar rent ud sagt . og svede r med Ære. " Sulen" slaa r
uba rmh jert igt ned paa os og retter paa Dr agt ern e, - vi ha r saa
meget Klun s paa, - pyh ha.

Naa, Tiden g ik, og vi skulde efte rha anden begynd e Op stillingen .
paa to Geledder , - hver Nati on for sig, og Kl. 2,55 pr æcis begyndte
Indmarchen pa a det olympiske Sta dion.

Grækerne gik i Spidse n som de "ælds te" Olympiere, og derefter
gik det i alfa betisk Orden med et passende Mellemrum mellem hver
Nation. Danmark kom so m Nr. 6. Der var en Huj en og Skrigen, na a r
en Nations Hold vist e sig i Porten, parat til at gaa ind.

Der var 105,000 Til skuere sa mlede, alle Pladser var besatte, der
kunde vist ikke være et eneste Menn eske til. Efterhaanden som vi
kom frem paa Ban en, rej ste Folk sig og raabte og vink ede. Det var
et oprø rt Hav. De sad i Tusindvis ved Siden af hinanden. Det tog fuld 
kommen Vejret fra mig, - aldr ig har jeg se t saa man ge Mennesker
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Et Pa r Lynskud Ir a den ol ym pi ske Pr esseloge. Til vens t re B. T .s udsend t e Meda rbejd er ,
Reda kt e r E. Wium, og Vind er en a l B. T .s Rej se t il Los Ang el es, Hr . Ma rk er s. Og til

højr e Film skuespilleren Tom Mix .

paa een Gan g. Man kund e ikke høre Ørenlyd, for Til sku ern e hylede
som gale.

Vi gik rundt · til Præsentationen, og pludselig opdaged e vi om
tr ent midt paa Langsiden et mægti gt st ort Dannebrogsfl ag ligge
over . en hel Loge Det va r Dan sk-Amerikan ern e! De havd e spredt
Flaget ud , for at vi kunde se, hvor de sad, og de raabte og sk reg
og var vanvittigt begej strede, - det saa ud, som vilde de sprænge
Gelænder og Loge for at komme ned til os.

j eg maa til st aa , a t da vi pas serede denn e Loge, hvor gamle Dan
mark sad, blev jeg pludselig saa underlig, - det va r, som kom der
en Klump op i Hal sen. j eg kan ikke besk rive denn e FØlelse af Stolt 
hed over, at Danmark kund e vær e med til et saadant Verdensstævn e.
- jeg knyttede Hænd ern e og lovede mig selv, at jeg skulde gøre
alt, hvad der stod i min Magt , for a t vinde. Og mon ikke de an dre
paa Hold et g jo rde det sa mme.

Vi var efte rhaanden kommet hele Ban en rundt forbi all e Menn e
skerne og det kæmp estore Musikkorps, der ledede s a f 4 Diri gent er,
der a lle var klædt i hvide Uni form er med Gulds nore.

Det tog l Yz T ime, inden alle Nationers Hold stod opstillet paa
Plæn en. Musikk en, der havde spill et uafbru dt i 2 Tim er, tav nu, og
Vicepræsidenten, Sir William s, bød alle Olympiadeclelt agern e Vel
kommen til Los Angeles. Der var endnu flere hØje Herrer, der holdt
T ale, og til Slut skulde Eden a flægges. Det gjo rde vi alle paa een
Gang, idet Fan ebærerne fr a hver Nati on kom frem for an Tribunen
og sæ nkede Fanen, og da Eden blev oplæs t, str akte de 2000 Idræts
folk, der stod opstillet paa Plænen, høj re Haand i Vejret som Te gn
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paa, a t de var rene Amatører, - - det er en herlig nem Maade
at a flægge Ed paa!

Dereft er lØd IO dumpe Kanons lag, - eet Skud for hver Oly m
piade, de n olympiske Fakkel paa Toppen af Stadion blev tæ ndt 
den br ænder, lige saa læn ge Olympiaden staar paa - - og cia a lt
de tte var sket, b lev Laaget paa en kæmpestor Kasse taget af, og
1000 snehvide Duer flagrede op i Luften og spredte sig ud over
hele Sta d ion - ud ove r det bølgende Menneskehav. Det var et
vidu nderligt Skue, - - ald rig vil jeg g lemme det!

Vicepræs ident Curtis medde lte i nogle faa Ord, at Legene nu var
aabnet , Musikken spillede op, og vi begy ndte Udmarchen, - i sa mme
Orde n so m ved Indm archen.

Vi fik hu rti gt fat i Bussen, der kørte os lige t il Hotellet, og i en
Fa rt fik vi noget af a lt T Øjet a f, - puh, hvor det lettede!

I Aften har vi væ ret til Filmsforesti lling i "Olympic-v illage", det
var fØrst e og sikkert ogsaa sids te Ga ng, vi maatte komm e der.

Film saa jeg nu ikke meget a f, fo r jeg havd e Autogra fbog med
og havde nok at gø re med a t faa saa ma nge af Berømthede rne med
som muli gt.

Vore La nds mæ nd saa vi ikke noget til, de var a lle til Vægtl øft
ningsstæv ne. Sve nd skal paa "Brædderne" ved denne Tid, - det
bliver meget spæ nde nde, klarer han mon FØrst epl ad sen? Han ha r
jo haft Kvaler med a t komm e ned i Vægt til rette Tid, - l Time
inden han sk ulde sta rte, var ha n l Pund for tu ng. "S ulen" va r se lv
fØlgelig meget nerv øs og sagde : " De maa i Dampbad igen, Sve nd
Olse n, det er det eneste, der hj ælper." " ja, hvis De gaar med!" sva
rede Sve nd. Sve nd kommer ikke saa let ud af Kurs, - han er næsten
for rolig .

Nu i Afte n, da vi sk ulde til KØjs, hørte vi da nske Stemmer nede
paa Ga de n. Det var vist Osiier, der kom fra VægtlØftningsstævnet.
Vi for alle hen til Vinduern e og raabte i Munden paa hin anden :
" Hvo rdan gik det?" " Han 'blev kun Nr. 2," lØd Osi iers Stemme. Tænk
engang, Svend fik ingen Guldmeda ille, og han er en af dem, vi
sto lede mest paa, - - hvord an klarer jeg mig mon? Dette her
varsler ikke godt !

Naa, ingen Spekuleren, Klokken er man ge, og vi maa til KØjs,
- - men - en Selvmeda llle er da heller ikke til a t kimse ad - - - .

SØNDAG D. 31 JULI :
Vi begyndte Dagen med at køre til "Deauville-Club", hvor vi

skulde møde Merrild og have en orde ntl ig Omgan g Træning.
Da vi sk ulde ud ad DØren , løb vi lige i Armene paa de enge lske

Svømmedamer, med Hinton og Cooper i Spidsen. Bevar mig vel,
hvor saa de blege og re jsetrætte ud , men alligevel fik jeg mit sæ d-
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vanlige "Ven indekys " af Hintan , - hun er nu en sjov en ! De er de
sids t anko mne, og nu er a lle Nationer samlede.

Merrild lod vente paa sig, han kom Yz Time fo r sent , og vi
var allerede i fuld Gan g med Træningen, da han kom. Han har
pludseli g fundet ud af, at min Start er "brandumulig". Den er fo r
dyb og fo r kort, - jeg taber mindst to Sekunder i Starten, s ige r han.
Det tror jeg nu ikke rigti g paa, og jeg laver ikke mere om paa
noget nu, saa ka n han prædike lige saa galt, han vil. .

Vi tr æn ed e over I Time i Da g og tog saa hjem til Lun ch, der
nu bestaar af Bacon og Æg, - et lille Fr emskridt.

I Eftermiddag har vi været en herlig Biltur i Bj er gene. Folk er
saa sikre paa T Ørvejr, at de hæn ger G ardinerne udenfor Vinduerne,
det se r meget orig inalt ud, - g id vi havde saadan et Klima

hjemme.
Ingrid har vær et rigti g slØj i Dag, hun har vist Betændels e i

Kæb en . Hun er meget uheldi g. Hun var lige komm et paa HØjkant,
efter at hun havde haft Muskelgigt et Par Dage, og nu kan hun
fo rbe rede sig paa en Omgang til i Sengen. Det er Synd for hende.

Mellem !? og 6 va r vi til Træning paa Svømmest adion. Jeg træ-

ned e skra pt i 1Y2 Time.
De ungarske SvØmmere vilde lære mig at sta rt e. Vi sludrede

Tysk, Engelsk og Dansk, - "d et var en stø rre Hist ori e", og " SIa"
sto d og morede sig godt over os.

KI. 6 blev vi hent et a f Merrild og kørt ud til en Dan sk-Amerika-
ner , Hr. Karl Mortense n, der boede i en yndig Vill a uden for Byen.

For en Gan gs Skyld fik vi ordentlig dan sk Mad, - det nød vi
rigti g , og Aftenen forløb glimrende med Gættekonkurrencer o. l.

Mr. Smil e fortalte Histori er fr a "Landsbyen", bl. a., at Svend Olsen
sna rt var saa "t ræ t", at han daarligt nok gad række Armen ud eft er
en Cigar. Ja , Svend nyder nu Turen i fuld e Ma al, han har jo
"g jort s in Pli gt ". Ak ja, bare det va r mig.! .

Vi va r t idlig hj emme. KI. var 11 , og VI kom snart I Seng.

MANDAG D. 1. AUGUST: .
I Dag var vi ude fo r et Uheld. Der er paa Hot ellet i Forhallen

slaaet et st ort Sk ema op, hvorpaa Træningstiderne er noteret , og der

stod , at vi sk ulde t ræn e KI. 10-11.
Vi tog saa afst ed , saaled es at vi va r paa Svø mmes ta dio n KI. 9Yz,

men paa Skemaet hernede læste vi, a t vor Træningstid var mell em
7- 8 om Mor genen. Paa en eller a nden Maade har de skrevet forkert
Tid nede paa Hot ellet, - det var meg et kedeligt, for vi fik over-

hovedet ikke t ræn et i Dag.
Bassinet va r propfuldt af Svømm ere og Trænere, men vi klæd te

os om og pr øvede paa at snyde os til lidt Træning, men den gik
ikke! Vi maatte gaa hj em med uforrettet Sag og en lang Næse.
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KI. I ?Iev vi hentet a f Fru Miller. Hun er saa flink og rar og
kørte os til Hollywood , hvor vi gi k paa Indkøb. Vi var heldige med
vor e Indk eb. Det var nemli g " Dolla rda g", d. v. s., a t a lt ing kost er
I Dollar, - og der va r man ge dej lige Ting imellem.

. In g~id har desvæ rre ikke væ ret med , hun ligger til Se ngs. Da vi
kom hj em, havd e Lægen været der, og hun havde faaet trukket to
Tænder ud. Hun er a llerede be?re nu, da Bet ændelsen har faae t Luft,
- det ~r Synd, at det hele Tiden ska l gaa ud over hende.

!'Ju I Aft~n har vi væ ret paa Cykleban en i Pasad en a . Lillebror
(WI~I~ GervIn~ har kørt i~dledende Heat, hvor han blev Nr. 2 og
kval ificer ede sig saal~de s til Fin al en i Mor gen . Der er dog vist ikke
meget Haab, for Itali enern e og Franskmændene kører aldeles glim 
rende.

Der var vel omt rent 10.000 Til skuere, de fylder dog ikke meget
paa det st o: e Areal. LØbene va r eg entlig død kedelige, der va r ikke
Sp or Stemning, men det er der jo s jæ lde nt ved indl edende Heats.

Der var en Del Danskere, der overvæ rede LØbene - blandt dem
Jean Her sholt, der er meget ivri g, og som trofast møder op ved alle
Stævnerne.

Da Cyklelø?ene var endt, sto d vi og sludrede læn ge med Wium
og M.Gl·k~rs, VInderen a f ,,8. T ."s Rejse til Los Angeles. Dem se r vi
nemli g sjæ l.dent, da de bor for sig selvpaa et Hotel.
. Pa~ Vej en fra Cykleb an en snorksov jeg, og KI. Il var vi atter

til KØJS..
TIRSDAG D. 2. AUGUST:

Vi har været meget tidligt oppe i Dag! Der var nemli g Træning
~ellem Kl. 8- 9. Vi var .de fØrste ved Mor genbordet, noget, der meget
sj ældent sker. Der va r Ikke engang lukk et op i Svømmehallen, da vi
kom, - det er nu stygt at komme saa tidligt op!

En Ti~e~ Træni~g ~aa fastende Hj erte, det er nu noget, de r er
godt, - VI fik kun Tid til en Kop The, da vi i Morges tog a fst ed.

Efter Lunch var vi paa Stadion til Atletikst ævne. Der var Finale
paa 800 m LØb, hvor H~IIlPSO~I, Eng la nd, vandt efter et fortræffeligt
L.Ø~. Desuden v~r der FInale I 100 m LØb for Kvinder, hvor den al
s idige polske Pi ge Sianislawa Wa!asiewicz vandt og satte ny Ver
densr ekord. Can ada og U. S. A. besatte 2. og 3. Pl ad sen, - det var
en meget spændende Konkurr ence.

Flag.ene g ik til Vej rs paa Sej rsmast ern e, og Nati onalmelodierne
blev spillet, ~et ~r saada~ noget , der g ive r os Lyst til at gaa paa.
Jeg glæder mig, til det bliver min Tur!

Her v.ar en ca. 50.000 ~ennesker, og der var vældig St emning.
Det a men kanske Sp ortspublikum er meget levende og temper am ents
fuldt, - det elske r at se Kamp.
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I Afte n ha r vi været i " Hollywoo d-Bowl", det er Verdens største
Fr iluftsteater. Vi kørte i Bil derud, det vil s ige, "kØrte" er for meget
sagt, for vi sneg lede afsted og va r præcis l Tim e om at parkere
" Hos te ta blett en" . Der var en vældi g Færdsel og en Bunke Menn esker,
der gik i tætte S timer. Der var kun T ale om at gaa een Vej, nemlig
mod "Bowlen" , der ligger i Bjer gene, indesluttet i en hel Gry de.

Der var 60.000 Menn esker, der ' sa d og stod og han g i Træerne.
Vi var minds t 1 T imes Tid om at finde vore Pl ad ser, og da vi ende lig
fa ndt dem, va r de optaget. Vi bad saa de Herrer, der sa d der, meget
høfligt om at forlade vor e Pl ad ser , men det lod slet ikke til at passe
dem. De sagde bare, a t vi skulde se a t faa sa t os ned , saa de kunde
se. Saa blev Osiier rasende. Han røg hen og tog en af dem ved Armen
og fo rsøg te at smide ham ud, - det saa næsten ud til , at her kunde
blive Ballad e. Men so m de "rolige, besindige og kloge Folk ", vi er,
sa tte vi os paa Trappet rinene ved Sid en af vor e Pl adser! Det æ rg rer
mig nu, at der ikke blev lidt Sj ov, men saada n er det altid! Det var
en vidunderli g For estilling. Der va r Optræd en a f 76 Nationer, og det
for estillede, at de efte rha anden bosatte sig i Amerika.

FØrst kom Indi an ern e, dernæst Spa nierne, og saadan vid ere, indtil
a lle Nationer var 'repræsenteret paa Scenen. Der var 1000 Optrædende,
- "det er dog en Po st!

Vi gik, fØr det holdt op, for a t und gaa Nedtrampning, Mord og
lign end e, men alli gevel var vi 3 Tim er om at komme hjem.

ONSDAG D. 3. AUGUST:
Efte r Træningen i Dag blev vi hent et af Fru Miller , der i sin sto re

Vogn kørt e os til en Fru Matherley, der er Amerikaner, men gift med
en Dan sker . Vi spiste Frokost og havde nogle fo rnøje l ige Timer i
hend es herli ge Villa, hvor Palmerne hæn ger helt ind ad Vinduern e.
Hjemme har vi ogsaa g rønne Blade udenfor Vinduern e, men det er
som Regel kun Hyldetræer og Bromb æ rranker!

KI. 3 tog vi derfra - man bliver lidt træt i Læn gd en af Damelun ch.
Og saa har denn e Fru Math erl ey en sjæ lden Evne til a t irritere mig.
Naturligvis fa ndt hun paa et "N ummer", ind en vi skulde afsted. Hun
er nu "vellykket" , blot hun kan faa Lov a t tr ække rundt med os og
præsentere os for sine Venn er og Bekendte, er hun glad, - der er
lidt rigelig Reklame i hende, synes jeg.

Na a, men det var nu dette "Nummer" HØr her : Det foregi k i en
Park i Nærheden af hendes Hj em - selvfølge l ig i en af de talrige
"Da mekom itee r", der ogsaa ka ldes " Hostekomitee r" .

Der var en Slags Tribune mid ] i Parken med Til sku erpl ad ser
omkring . Og der sa d Damern e og ventede paa, at " Dyrene" skulde
blive fre mvist. Fru Ma ther ley var rigt ig i sit Es . Nu kunde hun ud
folde sig. Det var ikke nok med almindelig Præsent ati on, nej, vi blev
sl æbt ind paa Sce nen med hende ved Haanden og blev præsenteret
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Det olympis ke Dam ehold fot ogr a fer et i "Hot I Cl " !"
Munck, Ingrid Lar sen, Fr u Klint, Gre t he Ol:e,;; F~~m;'iiS~;l~~ ' ~ .~ !1 \;r d Fra ve~st re : !':ru

og Else J a cO b s e~ . ' . 1 1 n ersen, ru Ostler

so~ ~ ,Worl d-Champ ion s " o. m. m. Engan g var hun ved at fortæ lle
a! Jeg va r Landevej srytter, - det var gruso mt. Der er ingen der gø;
s~g Begreb om, hvor t~t vi er bleven trukket frem paa Ar~naen og
Vist frem so m ,.'mæ rkelIge Dyr ", - jeg had er det!

J e~ hol?t ':lIg elle rs nogenlunde a lvorlig und er den omta lte Præ
senta tion, indtil hu~ kom til at sige, at jeg var Landevej srytter. Saa
var det ude med mig! Jeg stod midt paa Sce nen ved Siden af hend e
og va r ~ed a t dØ af ~rin. Jeg k~nde høre Ingrid og Lilli i Baggrunden
sprutgrine. og det g jo rde det JO ikke bedre

Fru.M. stirre de a lde les forfærdet paa mig '- hun tr oede vis t at .
plud selig var blevet tosset. ' Jeg

!J a jeg var færd ig, va r det Lillis Tur, hun stod og rystede af Latte r
o~ Idet hun blev trukket ind paa Sce nen, sagde hun : " Bare jeg ikke
bliver præsente ret so m Vægtl Øfter!"

Da denn e Festfor est illing ende lig var for bi, kør te vi til M'dd
paa Chapman -Par k. I ag

I ~ften I~a r Lilli og jeg væ ret paa et Radi ostu die med en Ameri
kanennde, VI. tr a f d.en :Ø:ste Dag, - det var vældig interessan t.

~ed 10-Tiden gik VI I Seng , men lige forinden hørt e vi, a t Ba ne
cyk ~ lste rne va r slaaet ud. Det gaa r god t ! Saada n en Nyhed er et
herlIg t ops tra mmende " P ulver", inden man sov.er, - uh ha !
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T o af de dansk e ..Skuff elser " : Sve nd Olse n, der lykønsker s in Over mand, Fr an skman den
Host in , og to af de danske Lan devejsr yttede, Hen ry Hansen og Fr od e Sørensen .

TORSDAG D. 4. AUGUST:
I Dag skal vi have den sid ste T rænin g inden den store indledende

Dyst pa a LØrdag, - det bliver spæ nde nde. Endnu er jeg ikke Spor

nerv øs.
KJ. l tog vi med Fru Klint og Fru Munck til Fægtning. Det gik

ikke saa godt. Selvom jeg ikke ha r meget Forstand paa den Sport,
kunde jeg ikke und gaa at lægge Mær ke til, at Dommerne snod, sa a
Vandet drev af dem. Greth e Olsen og Fru Munck fægtede glimrende,
men der var 3 a4 Stød i hver Kamp, der ikke blev a nerkendt, - sikken
en Snydesport.

Til sids t var Dommerne rent ud sagt til Grin. De stod oz snorsov
eller vilde i hvert Fald ikke se, hvad der for eg ik. Publikum var
meget oprørt over Pl acerin gern e. Sidste Olymp iad e-Vinder, Helene
Maver, blev kun Nr . 5, - det var Tysklands sto re Haab , der br ast.
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Hun blev saa arrig, at hun kylede Fægtemaske og Fleuret hen ad
Gulvet. Fru Mun ck blev Nr. 7, og Gret he Nr. 8, - - det gaar for
lan gsomt , det lille Guldur !

" Donnerwett er" , det blive r værre endnu ! Da vi kom hjem og sk ulde
hør e Result at fra Landevejsrytt erne, vore sto re Haab, fik vi kun
triste Efterretn inger. Ingen af dem va r blevet placerede i den indivi
due lle Konkurr ence. Frode kørte bedst af dem, og han blev - Nr. 5!!

Leo, som alle havde sat deres Lid til , kom ind som Nr. 9, og
Hen ry - Cham pion af the World og Olympic-Champion - blev
Nr. 13!! Ital ien vandt, - de kørte a lde les glimrende, de Itali ener e.

Nu har Legene været i fuld Ga ng i nogen Tid, og endnu har vi
ingen Guldmeda iller fa aet, - vi kommer vis t til at købe dem selv,
for ikke at komme for tomhændet hjem!

Vi ha r a lle været t il herli g Sou per i Aften hos j ean Hersholt . Han
bor i et lille P ar adi s i Hollywood , - det lign er "Edens Have", a ltsaa
Aa rgang 1932, med Sp ringvand, Ba na n- og Dadelp almer sam t Suka t- ,
Appelsin - og Mandarintræer.

Vi var ca . 50 ialt, og vi dan sede saavel inde som ude und er aaben
Himmel, for det var en gans ke herli g, st ille Tropenat her i Bjerge ne.
Humøret var hØj t. Cyklist ern e var dog hele Aftenen noget mod faldne !
j eg ærg rede mig ogsaa, naar jeg tæn kte paa de MedailIer, vi ikke
fik paa Landevejen - og derfor lod jeg væ re at tæ nke! Der va r Bal
t il KJ. 2, og vi sa ng og tr all ede, saa det va r en Fryd. Man kan lige
saa godt tage Sku ffelserne med opre js t P ande, - - ogsaa, naar
man kommer hjem KJ. 3 (hm l) : Hvad mon Frk. Ingeborg vild e sige,
hvis hun vids te det?

FREDAG D. 5. AUGUST:
I Dag har vi sta rte t med at syv sove til KJ. Il Yz , men vi t ræ ng te

ogsaa til det. Eftersom der kun bliver serveret Morgenmad til KJ. IO,
blev vi alt saa snydt for den, men vi klarer os endda , for vi har alt id
Ladninger a f Frugt ved Haanden. Det er saa rasende billi gt her,

KJ. l blev vi hentet af en Bus, hvori Guttern e fra " Landsbyen"
alle rede sad, og hele Hold et kørte med Her shalt til "Metr o-Goldwyn"
Studierne, hvor vi spiste Lunch i Marketenderi et sa mmen med Films
skuespillerne. Det va r vældig mor somt.

Derefter bes aa vi Studierne og saa ogsaa en Filmso ptagelse. Det
var noget af den ru ssisk-k at olske, Film " Rasputin". Det var vidun 
derlige Kostumer, de Optrædend e havde pa a.

Sa a blev vi hent et i en meget fin Vogn - Chauffør i Liberi og alt
til Faget henh ørende - og kørt ud til Monte Blu e, den kendt e Films
skues piller. Det va r en herlig Villa med en sto r Park omkring, hvor
de r var Svømrnebass ln, T en nisbane o. m. a. Monte Blue ha r ikke

50

Tr,e p romi nen!e Me~~~lJllJl er af den d ansk-a rner ikan ske Komi te, Fra venstre : Fr u Dagm ar
Wl p;ge rs . I MIdten Fægte re n Aa~ e L<."d er.sd o rff op; Fru Jean Hersha lt. Og ende lig læ ngst

t il højr e fr u Bo d il Rosi ng .

mind re end fire Biler. Gar agen er lige saa stor som en af vore Villaer
hjemme.

. Han s .Frue er da nsk; hun sagde ikke meget, men er vist vældig
ral og flink. Hun er Datter af Fru Bodil Rosing, der sidde r i den
olympiske' Komite.

Ved 6-Tiden blev vi kørt ti l Hotellet og gik tidligt t il Ro _ _
der er jo Svømning i Morgen KJ. 9 Yz .

LØRDAG D. 6. AUGU ST:
. j eg havd e saadan en unde rlig Forn emmelse, da jeg vaagn ede.

Mm før st e Tanke var: Svømning i Dag, - uh ha!
,Vi var ned e ved Mor genbordet KJ. 7, men jeg kund e ingenting

spise .
Vi kørte til Svømmestadton i Bussen sa mmen med Denni s, Hinton

og Hofman n. De sad og sa a mere eller mindre nervøse ud _
mes t mere! '

1*
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elle r a ns trengt og a lde les ikke havde svømmet mig ud, - vor kære
Overie der har en hØjst mæ rkelig Maad e at op muntre pa a.

j eg ha r da ikke tabt Humøret, for d i Den nis' Tid var saa go d, 
se lvom all e tuder mig Øre ne ful de. j eg er da ligegl ad. j eg ska l nok
paa Tirsd ag gøre a lt, hvad jeg kan , - og lidt til!

I s idste Heat sta rte de Hint on og j a pan erinden Mae li ata, og
sids tnæ vnte va r skra p. De laa Side om Side fra Sta rt t il Ma al , men
japanerinden vandt i Tiden 3:11 ,2. Det gaar go dt !

Ogsaa i Efter middag var Svømmestadion ret go dt besøgt. Lilli
skulde for 'fØrste Gan g i Ilden , - - eller retter e sagt i Van det.

Det begynd te muntert, - Cooper indl ed ede med at sæ tt e ny olym
pisk Rekord paa 100 m med Tiden l :09. Hun svømmede lan gt bedre,
end da vi saa hend e i KØbenh avn. '

Men i a nde t Heat svømmede M adlson pa a l :08, hvil ket a ltsaa
va r endnu bedre.

Vor e Sv o mmeua me rs
els ke lige Vært , Mr. "N udsen" .

Else j ac ob sen
og Mr s. " Nuuscn" .

Fra SvØmmeb assin et i Fihnsl<uespiil er en Monte Blu es Hav e . Fra ve ns t re : In g rid La rs en ,
Gret he Olsen , [ ean Knudsen og Else j a cob s en .

Der var mange Menn esker hernede, og en hel Log e var reserveret
de aktive Deltagere.

100 m fri Svømning for Herrer gik fØrst af Stabelen. Det var
en vanvittig sp ændende Konkurrence. Fire japan ere svømmede mellem
58 og 59 Sek., - det er vel nok Tider.

Næste Nummer paa Programmet er 200 m Brystsvømning .for
Damer. - - Dennis og Hofm ann lagd e fo r, de svømmede glim
rende, Den nis vandt, og Tiden var min sandten 3,08,2, - den er skrap.

Da Sul en " hørte hendes Tid, blev han meget nervøs. Han for
hen til ~ig og va r ved at gØre mig fuldst ændig skør med sine Spørgs
maal , om jeg troede, jeg kunde klare den o. s. v. - - j eg svarede
slet ikke!

jeg var æ rlig talt ikke Sp or nerv øs, da vi skulde starte i 3. Heat.
Vi stod parat paa St artbroen og ventede. bare paa ~t komme af sted.
Pludselig plumpede min Sidekammerat I Vandet .ti l sto r jubel for
Tilskuerne. Hun tabte Hætten, men opdagede det Ikke, fØr hun om
trent var oppe af Vandet, og jeg hoppede derfor ud og hentede den
til hende. Publikum klappede, som om jeg var blevet 'Verdensmester,
_ der skal ikke meget til at faa Liv i dem.

Omsider kom vi dog afsted. Starten var god , og jeg svømn:ede
roligt, men alli gev el kraftigt , uden noget Øje? lik a t va: re ,truet. TIden
blev 3:12 - ikke sæ rlig fremragende, men til strækkeligt.

" Sulen" lagd e nu 'ikke Skjul paa, a t -han v~ r meget skuffet, ,og
det nyttede ikke Spo r, a t jeg fo rta lte ham , at Jeg hverken var tr æt
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Indk ø rsl e n ti l "Chapman Pa rk .Hot et" , hvo r d e d anske Dam er boed e.

I det Se lskab kunde Lilli se lvfø lge lig ikke væ re med, men hun
svømmede dog det bed ste, hun har g jo rt til Dato, nemlig 100 m pa a
l :11, hvilket er ny dan sk Rekord. De sværre bl ev hun kun N r. 3, og
Tiden var ikk e go d nok t il " be dste 3'e r" . Hun e r a ltsaa slaaet ud
af Mell em - og Sluthe a t. De ind lede nde Vandpol okampe vandtes af
henholdsvis Ame rika og Un g arn. Det g ik meget ha ardt til. D'H errer
Vandpolospiller e havd e flaaet Dra gterne a f hverand re, saa Publikum
ma atte forl ad e Aren aen, inden de kunde kr avl e op.

Nu i Aften har "S ulen" faaet en ny Ide! Vi fa ar ikk e Mad nok 
det er de rfor, vi ikke kan svømme, sig e r han. En D an sker ved Navn
Knudsen har til bu dt a t "tage os" et P a r Dage, t il v i ska l svø mme !

Jeg troed e fØrs t, a t det kun var lØs Snak, men Kl. la i Aften
blev vi min sandten hentet her pa a Hotell et a f en dan sk Ma ssØse,
F rI<. Brun, de r ha r væ ret til s to r Hj ælp fo r Ingrid, meden s hun la a
syg, og som for Rest en er et meget els kværdig t Menneske.

Vi samlede vore Eje nde le, Pyj am a s, Tandbørste og en lill e Sp ille 
da a se, so m vi har erhverve t, tog en rørende Af sk ed og dr og saa til
vo rt nye Hj em i Bj er gene.

"Det var en stø r re Hi st orie" a t komme der op. FØrst kørte vi vild ,
og det tog os Yz Time a t komme tilbage til Civili sation en igen .

Endel ig naaed e vi fr em , men det e r jo lid t underligt a t ko mme t il
f re mme de Folk paa de n Tid af Natten. Vi spillede pa a S pilledaasen,
og med T andbørsten i de n ene Ha an d og Pyjam a s'en i den a nde n
g jorde vi en høj st gr inagtig Ent re i det meget fornemme Hu s.

Hu sets Fade r og Mode r va r ud e, men DØtren e 'Marie og Jean
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Ge nera lkonsul Gr ut byd er Ha rt ingt on Andersen Velko mmen i d en oly mpiske La ndsby .
Den d an s ke Tegner Ma x Ree (til højr e}, d er ha r ska bt s ig et Ve rde ns nav n i Holl yw ood .

var hjemme, og eft er a t hav e hil st pa a dem trak vi os sk yndsom st
tilbage t il vore Gem akker.

" S ulen" havde g ive t Ordre t il, at vi skulde have absolut Ro. Man
skulde tro, vi var Nervepatienter, der skulde pa a Rekreation sophold!

Na a, - det er nu meget rart a t se og opleve noget nyt. Man ska l
ikke bli ve for læn ge samme Sted, - nu ha r vi jo boet ove r en Uge
pa a Chaprnan -P ark, Foran dri ng fr yd er , - - a k ja! Kommentarer
ove rf lø d ige !

SØNDAG D. 7. AU GUST:
Jeg var ikke rigtig klar ove r, hv or jeg bef an dt mig, da jeg vaag

ned e i Morge s. So len skinne de so m sædva nlig t, men fr a min Se ng
saa je g lige ud i kæ mpe hø je Bj erge med en bl a ali g Di s omkrin g .
Plud sel ig lysn ede det for mi g. Vi var jo "sat pa a Gr æ s" i Bj er gene.
He r er fo rreste n en vidunde rlig kla r, fr isk og ren Luft .
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Vi kom ned til Mor genk a ffen og hil st e paa Hr. og Fru Knud sen.
De er vanvitti g flinke og ra re .

I Formiddag ha r vi væ ret t il Træni ng i en Ga l f-Klub, der ha r
et Friluft sb assin . " Hr. Nudsen", so m vi ka lde r ham, filmede os, me
de ns vi trænede.

Da vi kom op a f Va ndet, blev vi præse nte re t fo r Klubben s Eje r,
de r tr a ktered e paa Vin og Icecr earn.

Ved 12-Tiden va r vi hjemme t il Lunch. Vi fik herlig dan sk Spege
pølsemad. og det va r i det hele taget de n bedst e Kost , vi endnu har
faae t i St aterne.

Lige efter Lun ch tog Hr. og Fru " Nudsen" paa Stadion, hvor
Hartington A nderse n i Dag ska l hævde de dan ske Fa rver i Marathon
løbet.

Imedens var vi rundt paa hele " Godset" . Det er et pragtfuldt Pa
lads midt i Bj ergene med en vidunderlig Ud sigt.

Vi gaar rundt i Badedragt hele Dagen, og med en stor Stav i
Haanden begav vi os paa Vandring i Bjergene. De var meget stejle,
og saa snart vi var kommet et Stykke op, drattede vi dobbelt saa
langt ned. Omsider fandt vi en herlig lille Plet i Solen, hvor vi slog
os ned et Par Timer.

Middagen bestod a f Lammeste g og Agurkesalat og derefter lig e
saa meget Frugt, vi kunde faa ned . Saa vist e "Nudsen" Film fra Ind
marchen - det var s jovt at se. I Mor gen Aft en faa r vi den Film ,
han tog a f os und er Træningen i Dag, - men nu er Klokken 9,
og vi skal i Sen g og samle Kræfter.

Bare man kunde fa lde i SØvn fo r Sp ektak el. Fr øerne kvækker,
og Græshopperne sp iller. hele Natten saa hdjt , at man er ved a t
blive sk ør,

- God Nat. -

.MANDAG D. 8. AUGUST:
Nu til Mor gen var det saa taaget , at man daarligt kunde se ud

ad Vinduet.
Vi st od op og tog et Bad til Radioen s henrivend e T on er , - her er

Dansemusik fra 8 Mor gen t il 12 Nat, - - uafbrudt For estilling!
I Formiddag g ik vi i Badedragt og vandede Ha ven. Altin g er saa

tørt af Solen. Vi begyndte meget stille og roligt, men til Slut blev
vi fj ollede og sprø jtede hin anden, saa Vandet drev af os . Vandstraa
len er saa kr aftig, at den kan vælte os "omkring Kuld". Da Fru
" Nudsen'\ syntes, vi havde moret os læn ge nok , kom hun ud og
standsede Vandpantomim en .

I Eftermiddag g ik vi so m sædvanlig rundt i Bad edragt og lange
Bukser, da Fru " Nudse n" plud seli g fand t paa, a t hun vild e g ive os
en Kjole hver.
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So m vi g ik og stod, kørte vi ind til Bye n, ind i en Kjolesal an
og pr øved e Kjoler. I KØbenh avn vild e det være et hø]st komi sk Syn,
men her ovr e fa lde r det meget na turligt. Vi korte lige derfra til T ræ
ning i Golf-K lubbe n.

KI. 6 va r vi hjemm e igen, og KI. 7 kom " Sulen" og Mr. Smile,
- de skulde bese " Kreat urerne", der havd e staaet paa Græ s i to
Dage. De kom i Bil , og vi modtog dem med en Van dstraal e, saa de
maatte skynde s ig a t lukke Vinduerne til.

" Sulen" sy ntes, vi va r kommet os va nvittig godt de s ids te Dage.
Straks han saa os, udbrød han: "Nej, hvor er I blevet brune og
fr iske a t se til, - hvor ser I go dt ud !" " ja, ud ad Vinduet!" tænkte
jeg, - for en dnu har jeg da ikke observeret, a t hverken Lilli elle r
jeg har se t "svagelige og syge" ud!

Naa, de tog hurtig Afsked med os, for de skulde samm en med
Hr . og Fru " Nudsen" til Fodboldkamp.

KJ. 8 var vi i Seng. jeg skal svømme Slutheat i Morgen, og a lle r
helst - - - - - vinde .

- God Nat! -

TIRSDAG D. 9. AUGUST:
- En af de mest betydningsfulde og sø rge lige Dage i mit Liv. 

Da jeg va ag nede i Morges, tænkte jeg ikke et Se kund paa , a t det
skulde gaa saad an .

Men atte r denne Gan g skulde jeg blive skuff et. Hvis nogen fo r et
Par Dage s ide n vild e fo rtæ lle mig, a t jeg kun blev Nr. 3, vild e jeg
have troet, a t han ikke var rigtig klog.

Det skal ingen Hemm elighed være, a t jeg fØ lte mig saa underli g
i Dag, slet ikke so m om jeg skulde starte i et Verden smest er skab.
Det laa saa fje rn t fra mine Tanker. Det lyd er maaske mærkeligt ,
men det va r, ligesom om jeg manglede et Menn eske, jeg kunde tale
med om det hele. j eg va r ikke uopl agt, - tværtimod , jeg var rig tig
parat til a t gaa paa, men der var noget ga lt, hvad det saa end var.

j eg var ikke Sp or nervøs, da vi stod paa St artbroen. j eg sto lede
paa mig selv og tænkte kun paa, a t nu skulde Danmark have s in
fØrste Guidmed ailIe i Svømning, - men det gaar jo ikke altid, so m
Præsten pr ædiker. Der var stuvende fuldt paa Svømm estadion . Dan
skerne sad saml et i hele Loger ug viftede med Flag og sad med
Raabere for Munden .

4 X200 m fri Svømning for Herrer var Iør ste LØb, og her domine
rede japan erne, idet de satte Verden sr ekorden 12 Sek. ned, -- de
havde en Gennemsnitstid paa 2: 14.

Næ st e LØb var 200 Met eren. Der blev flØjtet til Start, vore Navne
blev ra abt op, og de fleste af os spra ng ned og tog en Dukkert. Der
gaa r altid en ut roli g lan g T id mellem hvert LØb, men endelig blev
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Sta rtc n til Fina lc n i 200 m Brys tsvø mniug , Næ rmest ses cn Amcrika ncri ndc, der b lev
Nr. 7. Dcr cft cr fØlgcr Else [ acob sen (Nr. 3), j a pa uer lndeu Mach at a (Nr. 2) , Hint on ,
Eng land (Nr . 4 ), Hofm an , Ll. S. A., der blev Nr. 5, Clairc Dcnni s , Aus t rali cn , d er so m
bekendt va ndt Konkur reuce n , Og læn gst til højr e cn Sv ømmers ke fra Brasili cn , d er b lev

Nr . næstsids t.

de da færdige, og vi stod all e 6 parat til en drabelig Kamp om FØrste
plad sen. Desværre fik jeg 2den Bane og lan gt væk fr a Claire Dennis.
japanerinden laa paa min højre Side.

Saa knald ede Revolveren , og sa a begyndte Kampen. jeg lagde mig
min Vane tr o, i Spidsen og gik paa i haardt Tempo, men det gjorde
de andre og saa, de fØ rste 100 m blev svømmet paa 1:28. jeg fØrte
stadigvæk med en Meter, og endnu ved 150 m var je g foran, men
saa kiksede jeg min sids te Vendin g, og det lille For spring, jeg havde ,
gik flØjten.

Saa begyndte Slu tspurten. Den gik i et rasende Temp o. Og saa
skete der hverken værre eller bedre, end at den forbist rede Hætte
gled ned over mit venstre ø je. Saa var jeg færdig med at se, hvad
der foregik - jeg masede bar e paa, a lt hvad Remmer og T Øj kund e
hold e. Midt i Bassinet laa vi paa Linie, fortalte man mig bagefter.
Se lv anede jeg ikke, hvordan vi laa. Det olympiske Stadion var en
koge nde Heksekedel. Folk hylede og sk reg, som var de gale. j eg
hørte, de tak tf ast raabte: "Else, Else ...", og nu mærkede jeg, at
den va r gal. Da vi man gle de 1O m laa vi alle tre paa Linie, - jeg
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Efte r Ned er la get p aa 200 m : Lilli Andersen , Jean Knudsen , Fru Her s holt , Else Ja cobsen,
Fru Mun ck, F ru Klint , Fr u Ad elina Han sen og Gre t he Olse n.

svømmede som i Blinde, lige saa stærkt, jeg kunde. Saa kn aldede je g
begge Hænder i Maalet, og tænk - - - Gh o af et Sekund fØr, havde
Dennis slaaet s ine Hænder i. japanerinden og jeg var omtrent sam
tidig inde. Der var ingen af os, der vidste, hvem der var N r. 1. Vi
stir rede sp ør gende paa Domm eren, og jeg sa a op til Lilli, der sad
i Logen. Hun vist e mig tr e Fingre, - - - a ltsaa kun Nr. 3! - 
j eg var ved at synke ned paa Bunden. Det er den skra ppeste 200 m,
je g har svømm et i mit Liv, og sa a kun Nr. 3 Farvel, der røg den
Guldmedaili e !

jeg var meget ked a f, a t jeg nu ogsaa havde skuffet de For
ve ntn inger, der var st ille t til mig. Det æ rg rede mig , at For sk ellen
kun va r saa rin ge, - hvorfor kunde det ikk e lige saa go dt have været
mig, der havde vundet?

Hvordan jeg ko m op af Vandet , fik g ratulere t Dennis, og kom
hen til Omklædningsrummet, a ne r jeg ikke. j eg hverken hørte eller
saa noget. j eg spænede lige ned i Rummet, - - der brast altsa a
det sids te Ha ab om Guld medaille ! Dagen, ja hele Turen va r Ødelagt,
mit Humør var helt ned e paa Nul. Na a, jeg er nu gla d ove r, a t ':ler
densrekorden stadig staa r. Den kunde de ikk e pille ved i Dag.

Ber gwall syntes, at min Tredi epl ads er fuldt pa a HØjde med
Dennis' FØrst epl ads, men de s ige r saa meget bageft er , og det e r jo
ogsaa pænt af dem, a t de vil tr øst e mig.

j eg kan endnu ikk e fatte, a t jeg er fæ rdig for denne Gan g, og at
det kun blev en Tredi epl ads, - jeg vilde have forsvor et , a t nogen
a f de andre kun de gaa pa a 3:06, ja blot paa 3 :07. Men det kunde
de altsaa - og nu er det ske t med mig. Blot Fad er og Mod er nu ikk e
bliver a lt for skuffede .

Lige inden jeg fa ldt t il Ro, fik je g T eleg ram fra " D. K. G.", hvori
der sto d : "Tak, for di du g jo rde , hvad du ku nde."

j eg var meget rø rt over de smukke Ord, og helt ber oli get fa ldt
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je g i SØvn og drømte om Guidmed ailI e ved Olympiaden i japan 1940,
- - de t lader jo til, a t jeg ska l gaa en Pl ads frem , for hver Olym
piade, jeg delt ager i. Na a, nu er Spæ ndinge n udløst, - og jeg vil '
sove fra det hele - - - .

ONSDAG D. 10. AUGUST:
I Da g sto d jeg op Kl. 7 og tog med Fru " Nudsen" til " Breakfast

Clubben " , hvor vi va r inviteret til Kl. 8. Nu kan jeg begynde a t fes te,
- jeg t ror, jeg blive r herovre i Californien s so lfyldte Land.

En Breakfast-Club er et Sted , hvor a lle C1ubbens Medlemm er
samles tidligt om Mor genen til Fr okost. Alle Los Angel es' " Stars"
bliver inviteret og højtideli gt præsenteret. I denne Tid er det de ud en
landsk e Sp orts folk , der ma a sta a for Skud, - uh, det er min Rædsel,
saadan noget med Præsentation.

Kl. 7 Y2 begyndte et j a zzband at skræppe op. Der blev holdt 117
kedelige T aler, og imedens blev der server et Æg og Bacon, Ka ffe ,
Orangeade og til Slut Pandekager. Det Hele foregaar i fri Luft,
og det er meget mor somt for en Gang Skyld, men rende til saadan
en Forestilling hver anden Dag, - Vorherre bevares! jeg ma a nu
tilstaa, at jeg heller ikke var i Humør til Selskabelighed paa Mor gen
kvisten, - Hum øret har været slejt s ide n i Gaar Eftermiddags - ,
men det gaar ve l ove r. Det lader til , a t de Idrætsmænd, der inde n
de rej st e hj emm efra, blev tippet so m Vinder e, ikke eng a ng opna a r
Placering.

Den berømte ægypti ske Ud sp ringe r S iniaika , so m i 1928 i Am
sterdam blev snydt fo r Sej ren, bl ev f. Eks . i Dag sia aet ud. U. S. A.
be sl agl agde ba ade l ., 2. og 3. P lad sen. j eg begriber det ikke. j eg
sy ntes, han sprang saa fæ nomenalt, - men saadan er der saa meget!

Eskild Lundahl fra Sveri ge blev slaaet ud i indl ed ende Heat ,
Turis, Frankrig, blev Nr. 2 pa a 400 m, ha n svømmede omtrent dødt
LØb med Bust er Crabbe, U. S. A.

Efter Van dpolok ampen mellem Br a sili en og T yskland , blev d'Her 
rer Vandpolospiller e ueni ge om Resultat et. Det kom til Ha andgemæn g,
de fla ae de T Øj et af hin anden , og der maatte P oliti til for a t faa Ro
ove r Gemytterne. Det bras iliansk e Hold blev ud vist a f Stadion det
var en stø r re Historie". ' "

Her har i Afte n væ ret dansk Aft en pa a Chaprnan-Park. Hver
Nation har s in Aft en , og nu var det a lt saa blevet vores Tur. Dan sk
Amerikanerne st od for Arrangementet, der var mor somt og kvikt. Til
Slut bl ev Filmen fr a Slutheatet i 200 m Brystsvømning fo revist, - det
er fØrste Gan g, jeg har set mig se lv i Konkurrenc e. Det var Lydfi1m,
sa a man kunde høre Fo lk ra abe og skrige. Det var spænde nde a t se
hvor lidt For skel der i Grunden var, - jeg var lige ved at begynde
a t heppe mig se lv!
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Lill i And e rsen fo togra fer et lind er T ræn in gen pa a d et o lympi s ke Stadio n .

TORSDAG D. 11. AUGUS T:
l Dag skal Lilli vise, hvad hun du er til, hun ska l svømme indl.

Heat i 400 m fri Svømning. Den bliver skrap , og hun er da ogsaa
meget nerv øs og ha r næsten ingen Mor gen mad spist.

Vi kørte herfr a Kl. 8 y:! , saaledes a t vi va r paa Stad ion i go d Tid.
j eg fik endda Ti d til selv at tage en Træningstur, - jeg vilde g ive
meget for at komme i Konkur rence med Dennis og Maehata en Ga ng
endnu. Maaske det vilde gaa bedre, - hvem ved .

400 Meteren lØb fØrst a f Stabelen. Coop er og God ard. Fr ankrig,
sta rtede som Favoritter, de svømmede paa meget hæd erlige Ti der.
2. Heat : Madison og Bra un, - den fØrs tnævnte sejrede naturligvis
sto rt, men paa daarlig T id.

l t red ie Heat blev der sa t olympisk Rekord af en j apanerin de,
og i 4. Heat sta rte de saa Lill i mod en Afrika ner inde og en j apaner
inde. Lilli svømmede ikke klogt , hun masede for meget paa de første
100 m. - l :17 - det kun de hun ikke hold e til. Afrikanerinden gled
fin t fre m paa l . Pl ad sen, medens Lilli og japa nerinden sloges dra 
beligt om Andenpladsen. Hun var meget med taget, den Lille, da jeg
va r henn e og tale med hend e efte r LØbet.

Det næste LØb var 1500 m for Herrer , hvor saadanne Berømthede r
som T arri s og Crab be fik KlØ af de enes taaende j ap an ere.

Lilli tog saa hjem for at hvile, medens jeg blev paa Stad ion for
at se Efte rmiddagens Konkurrencer.

Der har vær et indl edend e Kampe i Br yst svømning for Herr er,
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hvor Svenskere n Heyn er og Finnen Reingold blev slaaet ud, - det
er fortvivlet at tænke paa. Fr anskmanden, der ha r Verdensrekord en ,
blev ligeledes siaaet ud.

Fin alen i Rygsvømning for Dam er vandte s af U. S. A., Aus tralien
Nr. 2, Eng land Nr . 3. Harding, som vi ha r se t i KØbenh avn, blev ikke
placeret.

Kl. 5 y:! blev jeg hentet af Knudsen, men fØ rs t ma atte jeg g rifle
i 50 Autografbøger og fotog rafe res en ha lv Snes Gan ge, - de er
helt fjo llede. jeg ha r lige talt med Marker sen om det Hele. Han er
nedtrykt over de Guldmedai ller, vi ik ke fik, og han sagde : " Enten
bliver vi i Statern e, Marie, eller ogsaa tager vi Undervandsb aad
hjem, og kommer bagom Byen."

j eg gav ham Ret i, at det nok var det bedste, se lv om vi natur
ligvi s kunde købe Med aill er med hjem. Det ser a lt id godt ud at have
noge t med, - - ja, ja!

Vi var a llerede til KØjs Kl. 8.

FREDAG D. 12. AUGUST:
l Dag til Mor gen gik Turen ige n til Svørnmestadion, hvor Lill i

ska l kæmpe igen, - der er dog vist ikke meget Haab.
Fru " Nuds en" kørte i Forvej en med Lilli , medens jeg kom lidt

senere med Hr. " Nudsen" . Vi var nemli g inde at bese han s Mejerier.
Han ha r 5 sto re Mej eri er i Los Angeles, hvor han ialt ha r 200 dan ske
Arbejdere. Derefter g ik T uren ge nnem Kineser kva rter et, der var
skummelt og uhyggeligt.

Da vi kom paa Svømmest adi on, va r Sp ringkonkur rencen for Da
mer begyndt. Ingrid blev Nr . 5 af 8 Delt agere. j eg sy nes, hun sprang
udmærket , efters om hun har været syg og ikke kunne t t ræn e. Ame
rika blev Nr. I, 2 og 3, men de er ogsaa hele Luftakroba ter, de
Amerika nerinder.

Næste LØb va r 400 m fri Svømning, Lilli startede mod Cooper ,
Kight og en fra Afrika, - det var et mord erli g skrapt Heat. j eg ska l
love for, hun va r kommet i "Mennes kehænder". Hun blev Nr. 4 paa
temmelig daarlig Tid. - nu er hun ogsaa ude af Sagaen !

Hollæn dern e udeblev fra LØbet. De er vist blevet fornærmet men
de er jo og saa meget, meget fØlsomme! '

Efte r Stævnet tog vi hj em og spiste Lun ch, og i Aften har vi
været hos Her shelt til en lille Afske dssoupe r.

Næst en a lle Danskere var samlet. Vi morede os og da nsede til
Klokken , - ja; jeg husker ikke nøje, hvad den var, men den har i
a lt Fa ld været mellem 12 og 7 Mor gen.

" Holdets Greta Garbo" Peter Jørgensen med det henrivend e
blonde Haa r, har i Aft en bok set og blev Nr. 3. Han havde vis t ventet
bedre Pl aceri ng, thi han gik og talte noge t om, a t hvis han bare
havd e' flytt et Hovedet , va r han mind st blevet Nr. I.
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Markersen ser lidt anderledes paa Situationen . Han har en sjæl
den Evne til at skære Folk ned, og han sagde til "Per-jØrn" : Der er
ikke et Menneske, der tvivler paa din FØrsteplads, hvis bare de 2,
du boksede med, ikke havde været meget bedre end du." Ef!er denne
Udtalelse snakkede "Per-jØrn" ikke mere om bedre Placering.

Nu har vi kun Fægterne tilbage, og der er vist ikke meget Haab.
Vi kan snart tænke paa at komme hjem, - og sige Tak for Turen!

LØRDAG D. 13. AUGUST: .
I Morges, da vi vaagnede, hørte vi nogle underlige Lyde ude !ra

Haven. Vi sprang hen til Vinduet og saa 3 opsadlede Heste lige
nedenfor - det var ensbetydende med, at vi skulde paa Morgen
ridetur i'Bjergene. Det kan nok være, der kom Fart i Sagerne. Vi fik
hurtigt lidt Klude paa, daarlig Tid til Morgenmad, vi flØj lige gen
nem KØkkenet og ud til Hestene, der stod og ventede. Knudsen stod
i Ridetej og Cowboydragt - han saa helt raffineret ud - og sagde :
"God Morgen, Piger, har I allerede spist Morgenmad?" Vi forklarede,
at vi ikke kunde naa det, men der hjalp ingen kære Mor, han bad
os om at vende Fronten ind mod KØkkenet og spise alt det, vi kunde.

Da vi saa var færdige, kravlede vi op paa Hestene og red rundt
i Bjergene i Timevis. Det var fØrste Gang, jeg saadan rigtig v~r
oppe at ride, og jeg skal love for, det var en skrap Begyndelse. l:?et gik
op ad stejle Skrænter og ned paa den anden Side, og da VI nær
mede os Stalden, raabte "Nudsen", at vi skulde holde godt igen, for
Hestene var helt vilde af Glæde, naar de saa Staldene. Der var en
meget stejl Skrænt lige ved Stalden, den skulde vi ned ad, . - altsaa
helst samtidig med Hestene. jeg strammede ogsaa TØjlerne saa
meget, jeg kunde, men til ingen Nytte. Hesten flØj afsted over St.ok
og Sten, jeg hoppede flere Alen op i Sadlen og ventede hvert øJe
blik at blive kastet op i Luften.

Nudsen" holdt lige nede ved Bakken og var ved at dØ af Grin.
Da 'jeg saa nærmere efter, stod han med Filmsapp~rat, - og han
havde filmet hele Forestillingen. Hestene kom saa I Stald og blev
fodret, og vi kørte hjem igen. I Eftermiddag har vi været ?aa Svørn
mestadion, hvor der var stuvende fuldt Hus. Helen Madison vandt
400 m fri, men var ved at blive slaaet af Kight, der kun var 1/10

Sek. efter.
1500 ro. for Herrer gik til japan, - Taris maatte nøjes med

Sidstepladsen. Han har været lidt uheldig herovre, - - men det
er han jo ikke ene om!

200 m Brystsvørnning for Herrer gik naturligvis ogsaa til japan, og
til Slut spilledes en Vandpolokamp mellem Ungarn og japan, hvor
Ungarn mærkværdigvis slog de skrappe japanere, der ellers har taget
godt for sig af Retterne! -

Dermed var al Svømning ved Olympiaden 1932 sluttet.
I Aften har vi været til stort juniorbal paa Los Angeles' største

og fineste Hotel. Salen, vi dansede i, laa flere Meter under jorden
og var isafkølet. Alle Athleterne, - saaledes siger de paa Ameri
kansk, - var samlet og deltog i Festen. Der var ialt 2000 Par paa
Gulvet, naar vi dansede, eller jeg vil nærmere kalde det: trippede,
for der var ikke Plads til mange forskellige Variationer. Det er nu
ikke morsomt, naar der er saadan en Trængsel.

Kl. l gik vi hjem. Vi skal sove paa Champman-Park i Nat, hv is
vi ellers kan finde Sengen for Kufferter og Kluns. Vort Værelse lig
ner en Slagmark, vi er jo ved at pakke vort "Habengut" sammen.
Kufferterne er pludselig blevet for smaa, Resten maa vi have i en
Pose.

Klokken er nu en 4-5 Stykker, sa a det er vel bedre at sove en
Smule.

SØNDAG D. 14. AUGUST:
"Sla" bad i Aftes Stuepigen om at kime paa Telefonen Kl. 7

præcis. Hun havde vist ikke tænkt sig, at vi kom saa sent i Seng.
Altsaa kimede den forbistrede Telefon os lige ind i Ørene Kl. 7.

Lilli laa som en bevidstløs og ventede bare paa, at jeg skulde tage
den, og jeg ventede paa hende.

Da den havde kimet ca . 10 Minutter uafbrudt, blev jeg saa irrite
ret, at jeg rejste mig og slog Telefonen hen ad Gulvet, hvorpaa jeg
vendte mig om paa den anden Side 'og sov videre, indtil "Sla" kom
og trak Tæppet af os.

Kl. Il blev vi hentet af Hr. "Nudsen". Vi skulde ud og nyde den
s idste Dag i Paradiset.

Eftermiddagen er gaaet vældig hurtig. Vi har haft travlt 'med at
hænge kulørte Lamper op og dække lange Borde nede i Haven, 
hele Holdet skal nemlig i Aften herud til Afskedsmiddag.

Middagen staar paa rigtig dansk BØf og Æblekage. Det er et
herligt Syn at se Fru "Nudsen" selv med stort, hvidt Forklæde paa
gaa rundt og ordne alting. Lilli og jeg pyntede Bordet med Sted- ·
moderblomster.

Kl. 5Yz indfandt Gæsterne sig. Vi var ialt 35, der var skrupsultne,
og vi gik lØs paa BØfferne med fuld Musik, - det var meget for
nøjeligt l

Der blev holdt en Række Taler, specielt til Hr. og Fru "Nudsen",
som jeg i alt Fald er kommet til at synes vældig godt om, - de Men
nesker kan ikke faa Taler, Hurraer og Tak nok for alt, hvad de har
været for os .

Efter Middagen dansede vi i Lysthuset til Harmonikamusik. De
kunde desværre kun spille gammeldags Musik, saa den stod paa
Folkedanse hele Natten.
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TIRSDAG D., 16. AUGUST:
Tidligt paa Ben ene i Dag , - der for eligger et sto rt P rogram.

~ Vi st a rte de herfra ved 9- Tiden , og Turen g ik ud til et gammelt
Kloste r, det ældste i Cali forni en. Det er bygget af Indi an erne,
fortalte en gammel Munk os , men vi havde ingen Tid til læ nger e
Forklaring . Vid er e g ik det i sus ende Fart til en , st or am erikansk MiI-

Dansk e, der var mødt op. Hold et blev pr æsent e ret , hver for s ig 
og hv ad vi havd e bedrevet. i Los Angel es bl ev ogsaa fortalt (h'm) i
- - . D~rskuet var ~tter I Gang. Dette for egik pa a et Hotel hØjt
oppe I Bjer gene, og VI havd e de rf ra Lejligh ed til a t bese den smukke
og meget mal eri ske By. Den er hold t fuldkommen i spansk St il, og
der e r flere gamle Klos tre.

Tiden var knap. Vi ska l na a meget ind en Aft en , sa a vi tog tem-
melig hu rti gt Afs ked med vor e nye Ven ner. :

Saa afste d t il de n lill e dans ke Koloni "Solva nge n". Her ble~
vi igen modtaget a f begej strede Mennesker. Det er næ sten ude
lukkende Dans ke re, der bor her. Hele Byen var paa Benene, da vores
store Ka rava ne af Biler a nko m. Gaml e og Un ge sto d ops tillet paa
Vej en og nik ked e smilende til os . Det fØrste , jeg la gd e Mærke til ,
var en rig tig dansk Landsbykirke, Bønderga arde, KØer, HØns og Æ n
de r, - ak kurat som hj emm e paa Landet.

Vi skulde bo paa en HØjskole, der tjen te som Byens Skole, Ung 
dom sfor ening og Meni gh ed shus. Vi boed e to pa a hvert Værelse, hvo r
der var rigtige ga mle j ern sen ge - en noget pludselig Over gan g fra
Cha pman - P ark' s Dunse nge. - me n sjovt va r det nu a llige ve l !

FØrst spiste vi en rig tig dans k Middag, - Svend Olsen sp iste
for sin Part saadan noget so m 3/ 4 Lam .

Der efter var der Ka ffeb ord, Afte nunde rho ldning og a lt til Faget
henhøren de, - navnlig Taler !!

Da T al erne ende lig var fo rb i, fortsattes Aftenen med Bo nde bal.
Det va r "Forkertom", " Den to ppe de HØne" og meget ande t. Man
dan sed e omtrent med 4 Herr er ad Ga ngen. De Dan ske herov re er
helt skøre med os, de flaar os næ sten, - - et P a r Da ge til som
clenne her, og ma n er smaatosset !

hUdt. under Dan sen og Feste n slog KI. I . AI Mu sik holdt op ; og
Fo rs a mlingen begynd te min sandten a t sy nge " De j lig er j ord en " .

Vi vidste ikke rigt ig, om vi skuIde le elle r sy nge med, - saadan
slutte r a ltsaa et Bal i Californien! Mon man ikke kunde faa det
indført hj emm e, - - jeg skal gø re, hvad je g kan for a t bringe
de n Sag i Orden! '.

Turen gaar nu til j ern sengen , hvor vi ska l sove i he le 6 Timer,
:- og min dre kan ikke gere det , for vi gaar en skrap Dag i MØde.

Her er lidt haardt, - - - - God - Nat. -

j eg dansede Mazurka med " No lle" og prØved e y a a a t drej.e ham
rundt men Forseget mislykkedes. Han er blevet lidt fo r fyldig paa
Turen, jeg kan ikk e naa om ham , - og min e Arm e er da elle rs

ikke saa korte l
Der va r Vin og Sager, og Ca rl F. og Ma rkersen blev hu rti g t "ge-

mytlige" . De sad paa en Bænk med hin anden om Livet og sang:
T itt e til hinanden". Vi mor ed e os go dt over dem.

" Efter Dan sen blev alle de Films, som " N udsen" ha r ta get, vist
Der var fra Ank om st en til Los A., Indmarchen pa a Stadion, Svøm
metræningen i Golf-Klubben , og til s idst de Films, han har ta get af
os , med ens vi har boet her , - det var vi rkelig morsomt a t se .

Saa spillede Dr. Brix, og vi sang en hel Del dan ske S~nge og
ogsaa den olympiske Sang, som han sel~ har .ko~poneret. hl os.

KI. 1 brød vi op . Vor e flinke Værter fik et rigtigt olympisk Hurra,
og i en Bu s blev vi kØrt tilbage til Byen .

j eg tØr nok a nty de, at de t var en livlig Hjemtu r. Vi sang og
skra alede . Ca rl F. og "Ma rker" skifte des til a t holde Tale, - og
sa a dan var der sa a meget l

Efte rhaande n S0 111 'vi nærmed e os Byen, bl ev T onen ste mt lidt ned ,
,SØvnen og T ræthed en begyndte a t meld e s ig, saa vi var lidt spage,
da vi endelig naaed e frem. Vi va r me get hæ se, og Chaufføren va r
døv paa de t ene Øre, - han hævded e, a t der havde været lidt urolig t

i Vogn en.
, Det er ikk e opmuntre nde a t tænke pa a, a t a l Bagage .sk al staa

pakket i Morgen KI. 7. Det maa vi a lt saa b ru ge Natten hl, - saa
kan vi sove, naar vi kommer hj em.

Afsk ed en s Time slaar snart - - - - desværre.
Vi ha r nu pakket i 4 Timer, og KI. er 6. - God Mor gen - .

MANDAG D. 15. AUGV'3T :
j a megen SØvn blev det ikke, eftersom vi rodede og pakkede ti l

KI. 6,' og KI. nu er 8. Ba ga gen er lige hentet. Naar man se r Ku ffer
terne i Profil, lign er de RullepØlser, sa a haardt er de sto p pede , 
bare de holder til Turen hjem.

Vi tog Afsked fra Cha pm a n-Pa rk Hot el , og KI. 11 blev vi hentet
og kØrt til en P ark, hvor flere Hundred e Dan skere ~ente r for at faa
det s idste Glimt af os. Vi bl ev fot ografer et og skrev I Autograrbøger,
saa jeg næsten havd e Krampe .i Ar~en . Man sv~rede paa mi?dst .200
S pø rgemaal, om vi "lide r" Call fornien , og om VI glæ der os hl HJem
turen. jeg sva rede ja og Amen til dem alle. , "

-Nu gaa r Turen til en dansk Koloni , der hedder "Solvangen .
Flere af vore Venner fØlger med , bl. a. HI'. og Fru " Nudsen" :

Det va r en herlig Biltur: Den g ik langs Stillehavets Kyst, ge nnem
vilde Bjergegne, nordpaa til en lille By Sa nta B arbara, hvor de r
va r 2 Timers Ophold. Her drak vi Kaffe og hilste paa en Ma sse
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.:z.,,~~...,r.. .... .
. , t D I a f de t dansk e Hold er i Færd med

Et Bill ede f : a"Cowb o y-~yen Buil ton , 1,1\ or ~~ ~I~ ~væ~di g e at hæn g e nd ove r Ve jen , fo ra
a t si kre s rg nogl e vindruer. de r \ aErI s J b en I illi Ande rs en Ha rti ngt on And ers en
ve n'~t re' Axel Bloe h Chr , Mar ker sen , se aeo s , • ,

, , og BØrge Jen sen ,

lionærranch paa flere Hundrede T Ønder Land. Det er den fØ rs te
Ranch vi har set herovr e.

l e~ sto r Fold st od ca. 50 vilde Hest e, der var fa nget paa Præ-
rien _ de saa ikke blide ud. Vi hilste paa en gammel Cowboy. Han
var 70 Aar, men sad i Sadlen saa rank som et Ly.s. H.an demonstr~
rede nogle Øvelser med sin Lasso, det var vældig Sjovt: PIUdS~~~
kastede han den over Hovedet paa mig, - tænk, naar jeg eng g
kommer hjem, kan jeg prale af, at jeg. er indfanget med Las~odd

SelvfØlgelig jagede vi videre, ud til Cowboy-Byen, der e er

BUi~~n~Piste Lunch hos en Dansker, der havde en Re~taurant her.
Han forsynede os med Pærer, Ferskner, Figner og Vindruer, som
vi dog selv maatte 'plukke i hans Have. ,

Under Lunchen lovede " Sulen" os, at vi maatte komm e l Vandet,
h' . satte Dampen lidt op. Denne Meddelelse blev modt~get med
B:I:ej~tring, og vi proppede i Hovedet, s~a v~ var ved at blt~.~{Valt.

Da vi skulde starte, var der noget l Vejen med en a'
l

VI erdne
t·MØ ' I . ud ti an e

Det blev dog repareret, og efter megen je <om VI . bl'
Og saa var Klokken alligevel blevet saa mange, ~t yandtulen y e~

fl t uh hvor var det æ rg erlig t, naar man ri gtig havde gaae
a ys, - , d tI

lædet sig til et Bad - men saada n er er saa mege .
og ~i kom sa a til Stationen og tog hj ertelig Afsked med vor nye

. . F Nudsen" og med all e dePl ejefar og Pl ej emor , nemli g Hr. og ru " '
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andre søde Menn esker. Det var en meget rør ende Afsked, T aarerne
trillede ned ad Kind erne paa os , men dog mest paa Fru Nudsen,
- hun vilde saa gerne hav e beh oldt os derovre - sagde hun da!

Hurraraabene gja ldede, og vi vinkede til Menn eskemængden paa
Perronen, lig e til de kun var smaa Prikker.

Videre gaa r det mod San Francisco, - det er en varm Tur. Der
har været Ophold i IO Min. i St. Louis, og ogsaa her var der mødt
Landsmænd op. Hver af os fik en rød og hvid Nellike i Knaphullet,
og vi sang nogle Sange, som de var meget begej stret for.

Kl. 8 ankom vi til San Francisco, og jeg vil ikke mere skrive, at
der var man ge Mennesker ved Modtagels en, det er en Selvfølge, at
"Cirkus" med Præmiedyr ene skal beskues , - man er efterhaa nden
blevet saa træt a f Modtagelse og Virak, at det er blevet en hel Pine.

I en st or Bus blev vi kørt til Hot el "W hiteca mp", hvor vi fik vore
Værelser anvist.

Der var præci s en Yz Time til Omkl ædning, for KI. 8 begyndte
Forestillingen med Fr emvisning af Holdet for et meget mærkeligt
Publikum. Det var udelukkende Danskere, men jeg maa sige, at je g
vist aldrig har truffet deres Ma ge . De var et Nummer for fjollede, 
rent ud sagt !

De hyled e og skreg og peb i Fin grene, hver Gang en af os blev
præsenteret, - men det var nu ikke det alle rvæ rs te .

Bag efter var der Bal, og de Menn esker, del' delt og, var helt
vilde af Begej st rin g, ja, det g ræ nse de næsten til det forr ykt e.

IO Minutter efter at Ball et va r begyndt, var de 20 fØrste Dan se
lovet bort, - jeg har alt id danset meget paa Ball er , men dette her ,
a t Herrerne fo rmelig st od i Lag og sloges om at komm e til at dan se,
det har jeg nu aldrig været med til fØr.

Saa dan sede man noget, der hedder "T agda ns" , d. v. s., at man
danser ikke Dan sen ud med den Herre, de r begyndte, nej, - a lle
der har Lyst , og kan se dere s Snit dertil , slaa r et Slag paa Herrens
Skulder , og han ska l Øjeblikkelig g ive Damen fr a sig, saa ledes a t
man danser med mindst 20 fo rs kellige Herrer i hver Dan s, - den
Meto de kun de jeg nu ikke rigtig go ute re !

Jeg ska l love fo r, a t det var a ns tre ngende, Herrerne dan sed e
lige saa meget paa Dam ens Tæer som paa Gulv et , og saa spø rger
a lle so m een, om det samm e Sludder , saasom: " Lider De Cali fornien ",
og "H ar De haft en god Tid herovre" , " Længes De hjem" o. s. v.,
det er uendelig kedeligt at høre pa a ust andseligt. Uh, jeg var saa
gal. Jeg skummede ligefrem indv endig. Som bekendt er San Fran
cisco en meget "vaad" By, saa da de havde faaet lidt a t drikke,
blev det helt galt, - de flaaede og trak i os, saa det var en Gru.

Da KI. var 2, syntes jeg, Stemningen blev lidt vel broget , 
jeg stod midt i en Flok , der skændtes om, hvem der skulde have den
næste Dan s, de var ved at sla a hverandre ned , og alt imens for svandt
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Her ble~ vi igen modtaget af Danskere og spiste Lunch med dem
paa et herligt Hotel. Forfra med Præsentation af Holdet og lange
lange Taler. I

Her er meget varmt, - 45 o i Skyggen I
. j o me re man ser og opl ever , desto mere træt og halvsur

bl iver man.
Vi fik lige Tid til at sluge Maden, saa gik det vide re til Skolen i

Oakl~nd. ---: Det er .et skra pt Tempo, vi farer rundt i. Alle nye Ind
tryk jager h.ge forbi, - jeg ska l fØrst rigtig til .a t tænke dem igen 
nem, naar jeg komme r hjem.

Vi ankom til den store Skole, hvor BØrnene fra hele Byen var
samlet. Der va r a rrangeret en større Scene, - jeg skulde overrække
Skolens Fo rs ta nde rinde et Dannebrogsfl ag, og Aa ge skulde plante
et lille BØgetræ i Mindeparken, hvor det hele skulde foregaa.

Der va r min.dst 800 ~ø~n samlet, og et Musikko rp s, der spillede
"D.er er et yndig t Land , Idet vi marcherede ind med Dannebrog i
Spidsen. Der blev holdt Tale af Byens Borgmester og jeg gik de r
efter hen til Forstanderinden - en meget st ram Dame for Resten 
og aflevered : Flaget me~ samt min am erikanske Remse, - det gik
meget ~odt, jeg g ik kun I St aa een Gan g! Saa plantede Aa ge BØge
tr~:t, Idet han af~everede sin Remse. Folk ra abte Hurra, og Fore 
sti llingen var fo rbi. Men pludseli g begynd te et Angreb fr a BØrnene
der vi~de hav~ Autogra fer, - det var fra de største til de mind ste:
j : g g riflede mit Navn ca. 200 Gan ge, henh old sv is paa Tromm er , Bog
bind, Huer, smaa Sedl er og Lomm eklude, - men heldigvi s kom
"Sulen" so m "fre lse nde Enge l" og trak mig bort fra Mæn gden.
. Saa g ik det hj emad . Kl. 6 va r vi paa Hotellet, hvor vi klædte om

til Ba~ketten, de.r skulde være Kl. 7. P aakl ædningen var " Olympisk
D~ag~ . Der var lait 400 Menn esker til Middagen . Hold et blev placeret
midt I Salen ved 2 ru nde Bord e, Proj ektører belyst e os, og der blev
holdt man ge T aler.
. Vi fik overrakt en sto r P okal til Minde om Besøget i San Fra n

CI SCO, - de t va r en smuk T anke, og "S ulen" takked e ogsaa man ge
Ga nge paa Holdet s Vegne.

Saa begyndte Ballet, det va r ligesom i Gaar om muli gt værr e l
Det er utroligt , hvad Folk kan spørge om. Der var en Dame som va r
ved at æde mig, for d i jeg ikke kendte en Dam e ved Navn Petra
Pedersen fr~ Nyb or g. Hun " syntes da ikke" , der var saa langt fra
KØbenhavn til Nyb org.

Her sholt kom hertil i LØbet af Aftenen i Flyvemaskine. Han kunde
næsten ikke være i Fred for Damerne, de vild e alle være ved Siden
af ham og komplimenterede ham , men han Io bare ad dem
. jeg hilste paa Konsulen her fra Byen. Han va r væ ldig' flink og
indrø mmede , at dette Bal var lidt onda rte t.

i
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ONSDAG D. 17. AUGUST:
T elefonen har' kimet 5 Gan ge, - Pokker s ogsaa, a t Klokken alle

rede er 7 _ jeg sov lige saa go dt. Men de r er vel ikke a ndet fo r:

Man ma a ud af " Fje rene".
Lilli er ikke til at faa Liv i, hun ligger som en halvdød.
I Dag skal vi ud paa en læn gere KØretur. Afgan g fra Hotellet

Kl. 7. .
Viblev placeret i fors kellige Vogn e, Lilli, Mar ker sen og jeg sa d i

en lille , rød s po rtsvogn, - d. v. s. vi sad bag i "H Økassen" .
FØrst g ik Turen ge nnem Byen, forbi en sto r militær Ka serne, og

saa videre til Oakland, de r lig ger ca . 200 miles fr a Byen her. Det
va r en herli g, fri sk Tur gennem Bjergen e, hvor T aagen endnu ikke

var lettet.
Vi var inde i et stort Akvarium, og i et FriluftssvØmmeba ssin ,

der havde den enorm e Læn gde af 300 m, det ligger meget smukt i
en Dal med hØje Bjer ge omkring.

Derfra gik Turen videre over Verdens læn gste Br o, .der er 10
miles lan g. Det g ik med 100 km Fart over Broen , der fØrer fr a San

Francisco til Oakl and.

jeg sammen med Ingrid, der var lige saa trykket ved Situat ionen, ned
paa vore Værelser. Nej, hvor vi aanded e lettet op, da DØren havde
lukket s ig, og du mild e Gud , hvor var vi tr ætte og udasede, - og
i Mor gen skal vi op Kl. 7. En Dag til so m denn e, og Hold et komm er
hjem som " Grævlinge hunde".

"Det var en stø rre Hist or ie," - - - - God Na t. - -

'Saa kønn e va r Vej en e Kilom et er cite r Kilom et er ov re i Ca li fo rn ie n - s ige r Else Jac ob s en.



Pludseli g begyndte et Slagsmaal, - jeg tr ak mig tilbage til mit
Værelse, - jeg skulde ikke nyd e mere !

KI. er nu 3Yz, og vi ska l t idli g op i Morgen og pakke. - God N at!

TORSDAG D. 18. AUGUST:
Uh hvor er det irriter ende! - Den T elefon har nu kim et 4 Gange,

og d a 'j eg endelig bl ev vaa gen nok til at ta ge den , var det saamæ nd
kun " No lle ". Hvad han egentl ig vilde mig, a ne r jeg ikk e, - jeg knal
dede arrig t RØret .paa ! Naa, det er nu elle rs Tid a t staa op, og
Fo rest ill ingen med a t pakke begynder pa an y.

Vi var sent paa Færde, saa det var bare om at rappe sig, og det
kniber svæ rt med Pl adsen i Kufferten .

Vi naaed e lige a t dri kke The, med en s Bagagen blev ba aret ud
i den ventende Bu s, og KI. 9 præci s kørte vi fr a Hotellet til "West ern
Pacific" Banegaa rd , hvor a lle vore dan sk e Venn er va r mødt fo r at
sige det sidste Fa rvel.

Der var en hel lill e " T udesce ne", inden vi kom afst ed. S to re,
stærke Mænd so m Hersh alt og Carl Morten sen kunde næsten ikk e
holde T a arerne tilbage, - det var en værre Forestilling !

Ind en vi dampede a f, gav vi hele Mæn gden vo rt sna rt berøm te
olympiske Hurra, saa det g jalde de i Banegaardshallen.

Vi ko m saa om Bord paa Færgen, der færged e os til Oakl and, og
de rfra g ik det med T oget østpaa, - bort fr a dette vidunde rlige Land:

Ende lig er vi os se lv igen for en Stund, medens T oget s use r fo rbi
frugtbare Pl antager, smaa Cowboyer og kæmpehøj e Bjerge. Vi sidder
ma geli g hen slængt og henholdsvis syn ger, sludre r, læ ser og sover,
- de fleste sove r dog, men vi har jo ogsaa en hel Sæ son SØvn til go de .

Marke rsen var den fØrst e, der gled ind i Drømmenes Rige, - mær
keligt nok. Han sover, som sk ulde han a ldr ig vaag ne mere; men
se lvfø lg elig kunde det ikke till ades, a t han so v for læn ge. Sve nd O1 ~en

og P eter Jør gen sen lis ted e hen med et Gla s Vand og hældte det lige
ned i Ansigtet pa a ham, men " Ma rke r" tog de t utr oli g t ro ligt. Han
lukked e lan g somt ø jnene op, sti r rede medlidende pa a de to Gu tt er
og sagde : "T us ind Tak ska l I hav e, hvor kunde I dog vide, a t jeg lige
var saa varm og utilpa s, og tr ængte til Af kø ling," og derpa a vendte
han s ig og sov vide re . Sve nd var fo rlængst st uk ket a f, men stakke ls

P er-J Ørn" der altid er uheldig, s jo kkede slukøret ud . Ikke nok med
" , P J "det Ma rk er sen hævned e s ig se ne re g rusomt paa ham. " e r- Ørn
sad med et Glas RØdvin for Mu nd en , da Ma rkersen saa sit S nit til
at komme til " a t skubbe ham, saa Vin en landed e paa han s hvide

"Skjortebrys t, - " de t var en større Hi st orie !"
Ved 3-T iden hørt e vi plu dseli g en staa og d und re pa a en DØr,

og da vi saa nærmere efter, var det " No lle ", der stod ud~ pa a T oi
lettet. Han kunde ikke komme ud , for DØren var gaaet I Baglaas.
Han havd e vel staaet der ca . et Kvarters Tid. Sve de n perl ed e ned ad
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Panden paa ham, men vi hylede a f Grin. T ænk, hvi s han skulde have
staaet der Rest en af Dagen , saa havde han ingen Ma d faae t _ og
det var vist det væ rs te, der kunde ske ha m! '

Vi har spis t til Middag i Spisevogne n, - ing en Forandring ; 1'0
matsuppe, Sal at, Bedekød og Icecream. I I Yz Ma an ed har vi ikke
sp is t andet. Sve nd er ogsaa blevet gal ove r, a t man ikke faar Næ
ring " nok, og vi sætter derfor a lle vore Rest er paa hans Bord ' ~il<re
paa a t de t nok g lide r ned. '

Nu til Aften, da vi passerede en lille By, saa vi to æ ld re Menn e
ske r s taa ved Banelinien med et s to rt .Da nneb rog s flag og vinke til
o~. T og et var 2 Timer fo rs inke t, men de har form od entlig vid st , a t
VI skulde pa sser e, og ha r tr oli g t vent et , - det va r meget rørende !

KØjerne va r a lle re de redt op KJ. 8, og vi va r ikk e længe om a t
ent re dem fo r a t indhente lidt af a l den SØvn, vi har til go de.

FREDAG D. 19. AUGUST:
Der er man ge ~f os, der er blevet forkølet i Nat. Det har ogsaa

v~r~t hundekoldt til en Forandring. Vi sto d ikke op fØr KI. 9, saa
VI lige kunde naa Morgen mad en , inden der blev luk ket - KJ. 914 .

Har det været koldt i Nat, saa er der til Gen gæld nu en Tempe
ra tur, sa a man daarlig t kan aande fo r Varme. Vi s idder a lle mere
e!ler mindre hal vd ød e og matte. Der er ingen , der g ider rør e s ig eller
sige noget. En hel Del har snydt fr a Lunch. Man har ingen Appetit.

Ved l -Tiden kørt e vi ge nnem kæmpemæ ssige Salts le tter det e r
en hel Saltørken. og vi næ rm er os nu Verdens mest sa lthold ige Sø :
"Sa lt Lake", hvor Vandet e r helt g raat af Sa lt. .

Yz Time senere sta ndsede vi i Sal tsøsta den. Mormonbyen Utah ,
og straks blev Uret sat I Time fre m. .

Vi blev paa Perron en modtaget a f mange Dan skere, og Strabad
se rne begyndte paany. Bare det ikke var saa ul idelig varm t. Her e r
95 ° Fahrenhe it, - FØdderne hæn ger fast i Asfalten . _

Efte r a t væ re placere t i fo rs kell ige Vogn e kørte hele Ka ra va ne n
med P olitiet i Spidse n ind i den s pæ nde nde By, hvor Mænden e ma a
hav e, Iil;{e saa mange Koner, de g ide r. " Ma rke r" og Svend kunde
tænk~ SIg at bo her en lille Ti d, s ige r de, - men den gaa r v is t ikk e.

S ikken et Program , vi skulde igennem, puh ha.
FØrst g ik Turen (il Mormon ernes T em pel, hvo r et af Verden s

st d rs te O.rgler findes, - de n min dst e Pi be var l Tomme, de n største
6 Fod. VI hørte den skønneste Mu sik, hver lille T on e lØd so m et helt
Ko ~., Org a.nisten spillede "Solvejgs Sang", " P ilgrims ka ret", " Den lill e
Ole og til S lut " Kong Chri s tian " , - a lene for a t høre dette Orgel
s pille va r det værd a t gøre Ophold i Byen.

. T emplet er sat sammen a f T ræ, og der e r ikke et SØm i hele By g
rungen. Det er dæ kket af et sto rt , run dt T ag , de r ikke e r støttet af
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Et forf riskende" Bad i Michigan -Sden ved Chica go . Fra venst re: Lilli Andersen . Emma
" . Hournann, Else Jacobs en og Gre t he Olse n.

en eneste Pille. Et T emp el som dette bliv er brugt til man gt og meget ,
saasom Ra adhus, Retssal, Kirk e o. m. a . . '

Vi oph oldt os Y2 Time dernede, saa gik . T~ren h l Cap l~ol-Ra~d-
huset. Det va r kn ap sa a intere ssant. NaturligvIs var Bygmngen Im
ponerende sto r, men det har man efte rhaanden se~ saa meget a f.

Alt gaar i en van vittig Fart, nye Indtryk fa rer lige ge nnem Hoved et

og faar ikke Tid tit at fæstne sig. .
Det næste Sted var Universitet med tilh Ørende Muse~m. VI. s~a

Knogler og Sk elet af sto re Fortidsdyr, som Utahbef~lknlngen I Sin

Tid har fundet i Bjergene, - - men Knogler har VI ogsaa nok af

derh jemme! .
Idet vi g ik ud af Museet , sagde ~vend h.envendt hl os: " Det er

mærkeligt nok, nu ha r vi set Umverslt ete\,Rlgsdagshuse og Museer,
men ingen- har endnu vist os et Bryggen . - - De gæ ve Gutter
sukker eft er en rigti g " Gammel Carlsb er g" .

Saa g ik det med fuld Speed mod BygningskonstruktØr [ensen's
Millionærhj em. Det s iges, a t han engang har haft 8 Koner, men mon
ma n ska l t ro paa det , - skønt han har jo Lov til det, han er Mormon.

Han bor i en sto r Vill a med et Ut al a f Værelser. Man kunde hver 
ken finde ud eller ind . Det lign ede nærmest et fint Hotel.

Vi fik her Kaffe og WienerbrØd. lait har der nok været 75 Men
nesker, hvoriblandt en Del Mormoner. De havde dog til syneladende

kun een Kone med hver . - ..
Da vi havde slug t Kaffen , gik det i st rakt Ka rriere mod Saltsøen ,

hvor vi skulde bade. Der var 30 miles dern ed , saa Dampen blev
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sat op. Man kunde se Badestedet paa lang Afstand, - med Luft 
g~ng:r, Vandrutscheban e og andre Fo rlystelser, det lignede et helt
Tivoli og hedder " Salt-Lake-City". Vi fik vo rt Badehu s, rev T Øj et af
I en Fart, Hurra, - - nu ska l vi i " Salt lage". Vandet ind ehold er
24/"0 Salt, og vi fik st reng Ordre til ikke at dyppe Ansigtet for
øjnenes Skyld. _ .

Vandet var helt lunkent, og man skulde 5-600 m ud , fØr det blev
nogenlunde dyb t.

Ingrid og jeg var de fØ rs te, der var ude, ih, hvor var det under
ligt. Benene laa helt oppe i Overfladen, det va r umuligt at svømme,
endnu mere umuli gt at gaa til Bunds, - - det va r vanvittigt morsomt.

En enkelt Gang fik jeg et Stæ nk i ø jnene, det sved, som om øj
nene blev brændt ud , ma n bliver helt bli ndet et lille Øjeblik. Det gør
man kun een Gang !

Men Tiden -g ik, og vi maatte mod La nd. Vi vadede, og ind en vi
kom ind , va r Sa lte t tørret ind i Huden, man kunde ryst e fler e Pund
Sa lt a f sig . Badedragt en . kunde staa a lene, men der va r heldi gvis
Sty rtebad, saa man kunde blive af'skyll et.

Middagen fo regik paa Bade hotelle t, og vi fik minsandten Kyll ing.
Pludselig som vi sad og spiste, opd agede vi, at KI. var 8, - og Toget
gik 8,30. Det ka n nok væ re, der blev RØre. Alle for op af Sto lene uden
at spi se færdig. Vi blev ligefrem slæbt ud til " Ca r'e n", og man kunde
hverken sa nse eller samle, da Bilerne med 100 miles i Timen dr ønede
ned mod Stationen.

Da vi ende lig a nkom, vist e det s ig - som saa ofte fØr - at
T oget fØrst g ik Y2 Ti me senere, - - det er frygte lig fikst, ikke sandt !

Naa, men vi benyttede denne halve Time til at tale med vore nye
Venner, som vi daarlig nok kendte Navn en e paa .

Jeg blev præsenteret fo r en Hr. Jacobsen. Han fa ndt ud af a t
vi s ikkert var i Familie med hin an den - - det er efter haanden. 'Ikke saa faa Menn esker , der t ror a t væ re i Familie med os.

KI. blev sna rt 9, vi raabte vo rt olympiske Hurra, og idet Toget
? Ied ud, sang .hele 0 ængden : " Hils fra os derhj emm e". Der var man ge
Iblandt, der vild e g ive Guld for at kunne tage med os hj em til gamle
Danmark!

LØRDAG D. 20. AUGUST :
I Dag ha r vi kørt gennem Bjerglandet med store Hæ ngeb roer fra

de n ene Bj ergt op til den an de n. Naa r det særlig smukt sta ndsede
T oge t ca. 10 Minutter, og vi kunde gaa ud og st ræ kke Ben ene og kikke
paa det smukke Landskab. Der va r Menn esker paa Hæn gebroern e de
lign ed e smaa Knappenaalshoved er , _ - ,

Efte r en lille Tid kørte T oget vide re mod Denver, hvor vi ankom
ved' 7-Tiden om Afte nen, spæ ndte paa, hvad der var for Arran gemen
te r paa Programmet.
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Det var bæl grnørkt, saa ma n kunde held igvi s ikke se , hvor sna v

sede vi var fra Rej sen.
Grethe, Aa ge, Ingrid og jeg blev sto ppet ind i en Bil mellem Fløde-

fla sker o. I. Det var en Mej eri ejer, der kørte Vognen , - han va r
iøvrig t vældig flink. . .

Det g ik paany mod nye Oplevel ~er. Denne <?an~ endte VI paa et
Radiostudie, hvor vi sang fo rs kellige Sange I Mlkro.fon en, - de
Dansk-Amerikan er e, der var med , sang ogsaa. Pludselig var der en
Herre, der spurgt e med en underlig jydsl~ Akcent: "Ku I et'syng'
Duk' Lise?" Vi skulde lige til at spru tgn ne, men blev m~d . en a f
færdigende Bevægelse holdt ned e a f "Sulen" ' . Derpaa var VI hl noget ·
saa orig inalt so m natlig Skovtur. Det for egik I en sto r Park, ~vor
der var dækket lange Borde med SmØrrebrØd, som Dansk-Amenka
nerne selv havd e medbragt.

Man kund e " baade hverken " høre elle r se , men Bilerne blev par-
ker et sa aledes uden om Bordene, a t Lygt erne bely st e det Hele.

I Begyndel sen syntes vi, det var noget underligt noget, men efte r
haanden gik det orig ina le og komi ske op for os, og H~møret ste g.
Vi skulde nu heller ikke su lte, - der var Sm ørrebrød hl hele By~n .

Der efter tog vi tilbage til Ban egaarden , og da der var go d Tid,
til vi skulde a fs ted, gik vi rundt og søgte efte r nog~t, man ku.nde
lav e Sj ov med . Det lod sig hurtigt gøre. Vi købte Vandpi st oler, Skrige
ball on er og smaa Daaser, der brummede, saa man kunde høre d~t
lan gt væk, og med a lt det Skyts en t rede vi T oget og kørte hl

Oma ha .
T oget havde daarligt nok sat sig i Ga ng, fØren d 5- 6 Vandstraaler

for gennem Luften, - og Søslaget begyndte. .
Vi sprøj tede hin anden ove r, saa Vandet d; ev ned af KØjerne, 

der fa ndtes overhovede t ikke en tør Pl et. Lige med et lØd de r : t
Brel Det var Kofoed der røg ud af s in KØje. Sve nd hav de nemli g
sendt en Straal e ind tii ham. Da Kofoed skulde finde Gern ingsma nde n,
var han væk. Sve nd havde søgt Tilflugt hos Schack og havde næ st en

mast ham .
Det var en her lig For estilling, og der g ik en rum Tid, inde n der

blev Ro pa a Sovesalen.
Ur et er sa t I Time frem. -

SØNDAG D. 21. AUGUST: .'
For en Gan g Skyld har vi mærket , det er SØndag, - VI har nemli g

sovet meget læn ge. .. '
Stemninge n var noget mat, og for a t hjæl pe lidt paa ~et, Iværk-

satt e vi en ny Vandpantomime, - læ nge va rede det Ikke, Inden hele
Vognen se jlede af Vand. Noget sk ulde vi jo t.age o.s til fo r a t holde
Humøret op . KI. l satte vi Ur et den sædvanlige Time fre m, og ved
3-Tiden a nkom vi til Om ah a , spæ ndt paa, hvad der nu ventede os .
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Man er sna rt blevet t ræt af a t køre rundt og se smukke Ting ,
og nogle vilde helst blive t ilbage i Vogn en og skrive hjem, - men
den g ik ikke.

Det vist e sig imidlertid, at vi skulde faa en meget hyggelig Dag,
idet vi 2 og 2 blev indkvarter et hos en dan sk Familie .

Jeg kom hos en MØbelh andler Nielsen, sammen med Bryde re n
Schack, - vi passer saa g lim re nde sammen - Fyrtaarnet og Bivog
nen - , vi mor ede os over , at han ikke kunde naa .Gulvet med FØd
de rne , naar han sidder pa a en St ol.

Naa, men vi tilbragte en rigti g hyggelig Dag hos di sse Menn e
sker. Jeg fik fØrst et herli gt og haa rd t tiltræn gt Bad . Elle rs g ik Ti den
med at sna kke om Dan mark, og vi fik de j lig dan sk Ma d, - selv om
Fruen ikke havde været i Danma rk i 23 Aar, kunde hun a lligevel huske
at lave Mad. I Efte rmiddag tog vi ud paa en lille KØretur i Byen,
inde n vi skulde rejse vid er e. Tilsyneladende er Om ah a en smuk By,
- vi faa r jo ikke se t ret meget, da a lt foregaa r i Rekordfart.

Vi samledes paa Banen KI. 8, og ove ra lt lød det: " Hvor har du
været? - Har du moret dig?" Det var nemli g f'ørste Gan g, vi ikke
all e var paa sa mme Sted . Denn e Indkvartering var noget nyt - og
dej ligt afveks lende .

KI. 8,20 g led T oget ud fra Statio nen mod Chi cago.
Nu har jeg skrevet Da gb og, og "Sia" har lige ra abt : "Else , tror

du saa, du kan finde KØj en ?"
Je g ha ab er, det lykk es!

MANDAG D. 22. AUGUST:
KI. 6 blev der raabt : " Alle Mand op !" Der var ikke ee n, der rørte

s ig. Y2 Time senere begyndte det fØrst at pusle rundt omkring, og
en efte r en " myldrede" op. .

Da T oget kørte ind pa a Chicago Ban egaard, va r hele Holdet dog
paa Benene, - Humøret var dog ikke særlig hØjt ved Tanken om,
at vi a tter skulde paa Rundtur.

Vi kunde kende de fle st e a f dem , der var mødt op paa Bane
gaa rden, der va r bare ikke saa mange , so m da vi re jste ud.

Efter en læn ger e Di skussion lykked es det os 4 ("Sia", Ing rid , Lilli
og mig) at komm e afst ed med Emma, so m vi jo ogsaa besøgte paa
Udrejsen. Da vi kom hjem til hende, klædte vi os om i Badetøj og
kørte til Michi gan-SØen, hvor vi fik et herligt fo rfr iskende Bad i d et
ferske Vand. Vi havde kun I Time til hele Fo restill inge n, saa det
skulde gaa stæ rkt, - men man er ogsaa blevet meget hurtig i Ven
dingen her i "Staterne" - , alt gaar jo i vildt Tempo.

Da vi endelig kom op af Vandet og begav os hj em, var Klokken
alle rede blevet altfo r meget , men vi tog den nu a lligevel med Ro.

Emma satte et Fad Wi enerbrød ind, - to Minutter efte r var det
tømt, Jeg for min P art fik 5 Stykker, Ingrid noget lign ende, og Lilli ,
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saavid t jeg hu sker, kun 6 Stykke r, - men det va r nu ogsaa dejligt
da nsk Brød. Bagefter fik vi .Y ellow " med Fl Ødeskum , - det kan
man ikke staa for. Se lvom Klokken va r lan gt over 1, fo rhastede vi
os ikk e, og da Emma noget efte r kom ind med Favnen 'fuld af P akker
til os, g lemte v i fuldkommen Tiden.

Det var ogsa a mere interessant a t aabn e Pakken, - den ind eholdt
en a me rika ns k Silkepyjamas og en Strand-B adedragt, - - tænk
engang, det har hun købt til os ! Man forst a a r det ikke.

Vi g ik se lvfølgelig "Manne q uin" i det ra ffin ered e T Øj, med det
Resultat , a t vi ko m et P a r T imer se ne re til Lunch i den dans ke Klub.

"Sule n" var midt i T al en , da vi en de lig a nkom, saa det var bare
om at holde sig ud enfor. Vi fo rd rev T iden inde i Billard-Salonen,
hvor de t lykkedes os at lave saa meget Spektakel, at Her rern e invi
terede os inde nfor til Lun ch .

Efter læ ngere Tids Fo rløb sluttede "Sulen" sin Tale, og an dre
tog fa t. Derim el1em var " No l1e", so m el1ers a ld r ig s iger noget , men
han fandt pludseli g pa a at s ige, a t de am eri kan ske Dam er var lan gt
smuk ke re end de dan ske. St raks lØd der Prot estraab, og en a f Ko
miteen s Medlemm er opfo rdrede en a f os til a t sva re, og det blev
saa mig.

Straks efte r Lunch sk umledes der i Krogene over "Nol1e", og al1e
blev enige om, at ha n skulde Iaa Kvitteri ng, naa r vi kom tilbage til
Toget.

Vi kom saa afsted med Kurs mod Washington, Regeri ngsbyen,
og vo r Hævnakt mod No l1e begyndte . Ha n sad st ille og ro lig i den
ene Ende af Vognen og læste. Han saa i Grunden saa uskyld ig og
rar ud so m han sad der, - men her hj al p ingen kæ re Mor. - Ing rid,
Lil1i, Gre the og jeg st illede os med fy ld te Vand~i stoler hen fo ran
ham , og med Pi stolen rettet mod ham, sagde VI : " Hve m er saa
kønnest , d an ske Dam er eller a mer ikans ke?" - Vi ' vented e. 'ikke paa
Svar, men fy re de lØs paa ham, saa Vandet drev ned ad Ansigte t, me~

" No l1e" paa stod stædigt, a t Amer ikane r inde rne var kønnest, og VI
forøgede stadigvæk Va ndbeholdningen.

Af Medlidenhed med han s TØj, der omtrent var gennemblødt, holdt
vi inde med Skydningen, og idet vi vendte os for at gaa, opdagede
vi "Sulen", - han sto d og morede sig - , ha n un dte vist rig tig "Nolle"
den ne velfortjente Omgang.

Derefter bl ev de r fo rho ldsvis sti lle og roligt, men der er Ste m
nin g fo r, a t der i Afte n ska l være et rigtigt SØslag.
. Lige inden Se ngetid sad vi samlede et helt Kor og hørte Sc hack
for tæ lle Hi storier. Han har været med til Obduktion er .ved Aarhus
Sygehus og det var utroli gt, hvad han kunde fortælle af uhy g geli ge
Ting, ~ t ilsidst ma atte Marker sen bæ re s ud , han kunde ikke taal e
a t hør e mere! .

Vi g ik t idligt til KØjs efter et rig t ig hyggeli g t Søslag, - Vandet
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pjaskede ge nnem Loka let, Senge, T æ pper og a lt d rev af Va nd. Ne
ge ren, der passer Sovevognen, stod fors kræ mt i DØren og slog Kor
se ts T egn fo r sig.

Da "Sulen" a rr iverede, t ra k a lle Hoved erne til s ig. Vi g læ de de
os til a t se ham svømme hen til KØjen . Idet han g ik fo rb i, sagde han :
" Hva d er det fo r en Fnise n rundt omkring? - Jeg synes, her e r lidt
klamt pa a Gulve t !"

Vi la a so m bevidstl øse, ingen sk ulde s ige noget , - og ret hurtigt
fa ldt vi r ig tig i Søvn.

TIRSDAG D. 23. AUGUST:
Det var me d Besvæ r, vi i Dag trimlede ud af KØjerne, - a llerede

KI. 7. "Nol1e" havd e, so m alt id, staaet en hal v T ime i KØ fora n
Sp isevognen, - men han b lev slem t "skaare t ned", for vi skulde slet
ikke spise her i Dag . KI. g kørte T oget ind pa a Washington Bane
gaard, og her blev vi igen mo dtaget a f Da nsk er e.

Vi ko m ind pa a en Res tau ra tio n, og " No lle " fik en de lig sin Mor
ge nma d. Fo rinde n bl ev der budt Velk omm en, og "Sulen" fik af den
danske P ræ sident ove rrakt en stor NØgle, idet han sagde : " Vær saa
go d, Hr. La ngkjær. her er NØgl en til Bye n for i Dag ." - W a shingt on
tilhørte a ltsaa os i Dag, vi ka n gøre, hvad vi vil, - - hm!

FØrst kørte vi Byen rundt og saa bl. a. "Capito l", hvor Rigsdagen ,
HØjes teret og P ræs identen s priva te Ka mmer er. Se lve Bygningen var
imp onerende sm uk. Vi g ik igennem Verdens læ ng ste Korridor - den
er 75 1Y2 Fod lang. Bygn ingen ha r kostet 33Y2 Million at opføre, 
det er a ltid det tørste, vi faa r at vide.

Vi bl ev saa fotografe ret med "Capitol". i Bag grunden, og Billede t
fik vi a l1erede ved Lu nchen overrakt so m ·Souvenir.

Vi saa ogsaa Bibliot eket, - forfra, bagfra, fra ove n, og fra ned en .
Der findes her i Bogkælder en flere Mill ion er BØger . .

Saa g ik Turen over en stor Bro, gen ne m den a me r ika ns ke Hærs
Lej re, ud til Kirkeg a arden med den ukendte So ldats Grav. Bagved
de n smukke Marmorgra v la a Mindebygningen med Kranse, Palmer
og forske llige Trofæer, som a lle Staterne har se ndt hert il. De r gaar
uafb rudtVagt ve d Graven. Saa g ik Turen fo rbi "Det hvid e Hu s" , som
egent lig ikke er særlig impon erende, gennem "Statens Kva rte r" med
samtlige Min is terier, Lega tion er, Hovedbanker o. l. ud til et kæmpe
hØjt Mi nd et a arn , som hver s ta t i La ndet har g ivet s in S te n ti l. Det
er 450 Fod hØjt. Vi kørte derop i Elevato r og havde fra T oppen en
aldeles vidunderlig Ud sigt ove r hele Bye n.

Turen g ik nu videre til det sto re Hot el , hvor vi skulde sp ise
Lun ch og bade. Hot ell et , vi korn til, hed "Sho reham" og er det største
og mest mod erne i Byen. De r var en herli g SVØmmeha l, hvor vi a lle
fik en dejlig fo rfr iskende Dukkert.

Jeg svømmede Kon ku rr en ce med "S ulen", - 25 m RygsvØmn ing,
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Ved 12-Tiden kom vi t ilbage t il Hot ellet med de dra belige Ind
køb , - der va r kun Tid til lige at smide P akkerne paa Sen gen, for
Damerne fra " Hostekomitee n" sto d all ered e og trippede, an gst for,
a t vi ikke skulde naa rettidig til Lunch hos "W ivel" i 56. Gad e.

Næh , hvor er det sjovt at hør e nogle af Dan skerne herovre omta le
Danm ark. Det er isæ r Damerne, der er komiske. En spurgte mig:
" Ha r I Auto mob iler hjemm e i Da nmark?" j eg fnØs indvendig og
svarede : " Ih, nej, vi joller skam rundt paa LØbeh jul og Rull eskøjt er! "

En a nden spurgte : " Bruge r man Aftent oiletter i Danm ark?" 
"Afte nto ilette r, - hvad er det fo r noget?" sagde jeg, "vi gaar altid
ud i Badedragt!" Saa raslede der ikke flere Sp ørgsmaal om det
Emne, uha, uha, uha, - der er nogle, der ha r St orh edsvan vid!

Det va r ellers en vældig ge mytl ig Lunch hos "Wivel", den eneste
ska ndinaviske Klub i Byen, og det foregik i en dyb Kælder under
j orden. Det fØ rste, vi saa, da vi kom, va r danske Aviser. Og der var
minsandten ,,8. T .", hvor vi paa Bagside n læst e " Bror Mika" s mor
somm e " I Forbigaaende" om IO smaa j acob sen 'er ved Radi oen, - vi
hylede af Grin.

j eg havde Red aktør en fr a " New York Tim es" til Bord s, og han
sagde , a t Dan skern e her i New York var meget begej strede for vor e
Præ st ati oner , - det er helt rart at hør e, - - maaske be høver vi
a lligevel ikke at komme bagom Byen hjem.

Der va r naturligvis en Snes T aler elle r mere, men dem kan vi
efter haanda n kla re, vi er jo, hvad det angaa r, dresse re t " i Frihed",
tØr jeg nok antyde.

Hver af os fik en stor Buket Blomster og et st ort Silkefl ag, hvor
pa a der staa r: .Danish American Women Athlet" .

Vi havd e daarlig Ti d til a t sluge Mad en, fØrend Bussen hentede
os og kør te os til Lincoln , hvor vi hent ede Bagagen , vide re de rf ra til
Damperen, - ge nnem Hollændertunnelen.

Nu slog Afskedens Time fr a denne impo nerende Storby. Til Afsked
fik vi en Ma sse Blomst er og Chokolade.

" Sulen" rej ste ikke med os, han skulde bliv e i New York, og
vi to g Afsked med ham , - dog trill ede der ingen T aarer! .

Da vi endelig sto d paa " Maure ta nia"s Dæk , var vi opløs t a f Varme
og Træthed ,' men det var ikke væ rre, end a t vi kunde vinke og raabe
Hu rr a til de Menn esker , der sto d inde paa Ka jen. " Sulen" fik et
olymp isk Hu rra , og Kæmpedam peren gled ud af Havnen, bort fr a
Storbyen, Skyskrab ere og Frihed sgudinden. Nu stæ vner vi a tte r mod
Europ a, - - - er vi glade?

Vi faar i hvert Fald nu 5 st ille og rolige Dage. Det bliver vel
gø rende ikke at skulle se Universiteter, Mind esmærker o. I.

Det varer alt id noget, inden man komm er til Rette paa et saadant
flydende Hot el, men i Mor gen gaar det alle rede bedre.

KI. 7 blev vi placeret i Spi sesal en ved smaa runde Borde, - jeg

og va ndt stort. Efter Badet sp iste vi Lunch, der bestod af Bedekød
og Kyllin g, - denn e Gan g a ltsaa i omvendt Orden af, hvad vi plej er
at faa. De diverse T aler blev holdt, men ellers g ik det udm ærket.

Ved 3-Tiden tog vi ned til Sta tionen, sagde' Fa rvel til vore Værter,
de r havde været særlig flin ke, - det var noget a nde t end .Frtsko",
og da mpede mod New York.

T ure n til New York var ret ta m, ma n va r ved a t blive halvt ræt ,
og maaske var det lidt af en Befrielse, da vi a tte r hilste paa Fr iheds
gud inde n. Vi ge nkendte næst en a lle de Menn esker, der kom paa
Sta tionen og straks blev kørt til Lincoln -H otel, hvor vi jo ha r boet
fØ r. Vi har - Gud vær e lovet - fa aet Lov til a t tilbringe Aft enen
paa vore Værelse r, - det ska l j eg i hvert Fald nyde.

For Øjeblikket sidder vi og er ved at smelte a f Va rme. Den ene
er mer e søv nig end den a nde n, men der er ikke Tid til a t sove endnu,
vi skal til at vaske og stryge Indrnar chekjolerne, der ska l væ re rene
til i Morgen. Lilli er fæ rdig med sin, men de n er krøbet saa meget,
a t den kun dækker den Øvers te Hal vdel a f Krop pen, - det er nu
noget herli gt Sto f, de er lav et a f, det gaa r i Stykker, bar e man se r
paa det!

Nu er Dagb ogen skrevet, '- hele Væ relset lign er en Slagmark,
a lti ng flyder ru ndt paa Bor de og Stole, men vi blæser det hele et
lan g t Sty kke og gaar i Seng.

ONSDAG D. 24. AUGUST:
Allerede KI. 7 kimed e T elefonen, men det varede en rum Tid,

ind en jeg fik taget den. jeg vidste a f Erfaring, a t Lilli ove rhø rte den,
- hun sover mærkværdigvi s bed st, naar hun ska l op .

Hele Vestibulen myldrede med dan sk-amerikan ske Dam er, der
a lle vild e vise os Byen. Vi havde et P a r Timer til Raad ighed og kom
saa afsted med en 5-6 Dam er.

Vi fik naturligvi s en Masse at se, fØ rs t kørte vi med Sporvogn,
det har vi a ld rig pr øvet fØr i Sta te rne, til Verdens største Bygning:
"Empire- Sta te-Building ".

Den har 102 Et ager og har kost et 55 Milli oner at bygge, og saa
er den 100 m højer e end Eiffe ltaarnet. Vi kørte med Eleva to ren helt
op. Det g ik meget hu rtigt.

Taagen va r end nu ikke helt lettet, men de r va r dog en ganske
herlig Ud sigt. Det mægtige Hav af Skyskrabere ligner ingen Ti ng
heroppe fr a, Menn esker nede paa Gaden er smaa so m .Knapperiaal s
hoveder, og Biler og Spo rvogne sneg ler s ig frem i ende løse Rækker .

Vi kom ret sna rt ned pa a j orden igen, og det var rart, - man
ska l alt id hold e sig til j orden, sy nes jeg , naar jeg da ikke gaar i
Van det.

Saa gik vi i Bu tikker og brugte Resten af vor e P enge. Det s ige r
nu ikke saa meget, for der var kun et Par Dolla rs tilbage.
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Det primiti ve Svømme-Basst n o m Bo rd paa " Ma ureta nia".

har Bordherre r so m Svend Olsen, Kurl and. Aa ge og Schac k, - det
tyder ikke paa, at man komm er til at ked e sig.

I Aften bliv er der sikke rt Ro i Geledderne, vi e r meget trætte og
udkørte,

j eg st od helt oppe paa øve rs te Dæk sa mmen med Ingrid, - vi
har sludret saa hyggeligt om alt muli gt. Det va r et bed aarende Vejr
Ma a nen skinnede, SØen la a blank, og de t va r en herlig , lun So mme rn a t.

Vi 4 " Str ikke r" : Greth e, Ingrid, Lilli og jeg, so ver sa mmen. Skuden
ryst er væmmeligt , vi ligger vist lige over Ma skinen , men i Nat mærke r
vi s ikkert intet , dertil er vi fo r søvnige .

Ur et sæ ttes 1 Time fre m.

TORSDAG D. 25. AUGUST:
Det er vist la ngt op ad Da gen nu , - hvor har vi sovet i Nat! Der

er fle re, der har torsøg t a t vække os , men det mislykk ed es tot alt.
Kl. va r 12, og man bliv er altsaa lige stab let pa a Ben ene til Lun ch,

- uh, je g hader a t ligge saa læn ge -, vi har sovet i 15 Timer, men
er st adigvæk lig e søvnige !

I Eftermidda g har vi været ud e og inspicer et Skuden og er komm et
til det Resultat, a t her e r vidunderligt. Det er et flyd ende Hotel med
Vinterhave, Palmer, Sp ortsb aner, Svømmehal , Elevator m. m. Vi rej ser
paa "Turisten", her er gans ke herligt.

Vi har opholdt os pa a Dækket hele Eftermiddagen i Badedragt,
og her er 8 Liggest ole reserver et til "T he danish olympic team", 
her ligger vi i den ba gende Sol og nyder Tilværelsen i fulde Drag.

Her er and re fr a Olym pia den om Bord, nemli g de t indi sk e Hockey-

Hold, der van dt Guldmedai lle n, - de t er nogl e mor somm e og fli nke
Fy re .

Der har. i Aften været Karneval med ma nge smaa Overraskelse r.
Da vi sad og spiste Middag, bl ev der kastet 200 Ba lloner ned over
Hoved erne paa os . Svend g lemte helt si n Mad og masede alle dem,
han kunde faa fa t i, og det va r ikke faa !

Et glimrende Orkester spillede under Middagen og fo rtsatte senere
i Da nsesal on en, hvor der er Bal t il Kl. 2. Ballet i Aften va r meget
mor som t, me n Gulve t er saa glat, a t man ikke kan staa fast.

Fest en s Clou var "Nolle" . Han dansede en smægtende Val s med
"SIa", og man kunde se, at hun sled i de t, - "Nolle" er svæ r a t dreje
rundt.

Vi var ud e i Ba gst avn en og se Morild. Man saa tu sinde Glimt i
Skummet, det var spæ nde nde, jeg kunde go dt staa her hele Natten
og betragte det.

Ved 12-Tiden g ik vi i Seng, men forinden fik Uret sin dagli ge
Omgang - 1 Time frem - , og saa var der den forbistrede Dagb og,
so m man kon st ant g rifle r i hver Nat. -

FREDAG D. 26. AUGUST:
" SIa" vækked e os Kl. 8, og ud en a t mukke sto d vi op og drak

Mor genthe. So len sto d a lle rede hØjt paa Himl en , og vi spurte de op pa a
Dækket, hvor vi spillede Ringspil. Vi var ogsaa i Vandet. Det var
ga ns ke herligt, men meget koldt.

Ingrid og jeg g ik ikke ned til Lun ch, men blev s idde nde pa a Dækket
og syede, d. v. s. Ing rid var flitti g , men jeg sj ippede i Stedet fo r a t
sy . Vi gaar skiftev is i Vandet og ta ger So lbad og er i Dag blevet
meget b rune . Hele Dagen gaar pa a den ne Maa de, - vi ha r det so m
Landet s rigest e BØrn .

Kl. 4 Y2 var vi i Biog ra fen, hvor Filmen "Tarzan", med Weis miiller,
ble v vist. Det er spæ nde nde a t s idde midt ude paa Atla nte n og se
Film. Da gen e gaa r vidunderligt, det er et helt Sla raffe nliv, - nu
s idde r vi a lle 4 og s ludre r. Der er ingen , der ha r Lyst til a t sove .

LØRDAG D. 27. AUGUST:
jeg va r ved a t tude til Morgen. Tænk - det e r Gr aavejr og

koldt, a lts aa ikke Badedragt pa a Dækket i Formiddag, - det er
æ rgerlig t. Morgenm ad na aede vi naturligvi s ikk e, men slentre de op
paa Dækket til Lig gest olen e, hvor vi sov vider e. Det er nu ikk e mor 
somt, na ar Vejret er saa da n.

Vi var i "Balj en " Kl. 2 og til Boksekamp pa a 1. Klasse KI. 3.
" Per- j Ørn " og Carl F. skulde bokse med nogle a f Mandskabet, 
der var lavet Boksering med Sekundanter og alt til Faget henhørende
Der var en Tilskuer, en ældre Herre, der var sæ rlig ivri g. Hver Gan g
der blev langet en orde ntlig en ud, g ik han nærmer e mod Rin gen. Til
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s ids t stod han helt henn e ved Sno ren, og plud selig t raadte han op i
Vandspanden. Det saa herli gt ud, og vi hyled e af Grin. - Dagen va r
reddet!

Ved 4- Tiden begyndte Skuden a t vippe fo rfæ rde ligt. Man røg fra
den ene Side til den a nden. Vi kravlede ned til KØjen KI. 5 fo r a t
faa lid t Middagssøvn, men da vi vaagnede, var KI. blevet 9Y2. Vi
va r sk ru ps ultne, men blev liggende og nøj edes med at ta le om vore
Yndlingsr etter . T anken om hjemmelaved e Fri kadeller fik os t il a t hyle
i Kor , indtil Stewa rde n kom med Sandw ich og Frugt.

Ur et sa ttes 1 Time frem, og lan gt om læn ge faldt vi i SØvn !

SØNDAG D. 28. AUGUST:
Det varede læn ge, inden vi i Nat fa ldt til Ro, men til Gengæld

sov vi ogsaa til KI. 12. "SIa" forsøgte at faa Liv i os KI. 8, men for
gæves. Det var Stuepigen, der vækkede os lige til Lun ch, og vi kom
op af KØjern e helt tykk e i Hovedet af at sove.

Det s iges, a t Skibet har rull et gan ske forfærdeligt til Morgen,
men vi har intet mærket.

Solen er fØrst komm et frem lige efter Midd ag, og vi skifte de T Øj,
saa vi igen kunde slikke So lskin paa Dæk ket.

Noge t af det væ rste, der kunde ske, er hændt i Dag, - vi har
g lemt a t ka lde " Nolle" til Live i Morges. Han vaagned e med et Brøl
KI. 2, forbitr et ove r at være snyd t for et Par Maaltider. Bare han
ikke bliver underernæret. Mad en her om Bord er skra p, men " Nolle"
trod ser alt, - han har taget 30 Pund paa!

Dagen gaar eller s stille og roligt uden noget bemærkelsesværdigt.
Vi dan ser lidt hver Aften og gaar saa til KØj s.

Uret faar sin T ime frem.

MANDAG D. 29. AUGUST:
Jeg bad i Aftes " Sia" om a t vække os KI. 8, men for en Gan gs

Skyld sov hun selv over sig, og vi kom ikke op, fØr lan gt op ad
Formiddagen.

Vi g ik nu heller ikke Glip af noget , for Vejret er ikke sæ rlig
go dt, - man kan mærke, at vi nu nærmer os Euro pa.

Na a, vi ha r nu a lligev el "dang deret" paa Dækket i Bad edragt i
Efterm idd ag, hvor vi fik The og Sandkage se rve ret.

Det var Meningen, vi vild e snyde fo r den ber ømt e " Diner" . 
Svend kal der Retterne : MØrtelsuppe, knu st Bokser i Carry og St.
Helenepærer, - men i Dag var der lav et et særligt Prog ram, det lØd
saaledes: "V elkomstmiddag til de danske Atleter om Bord paa
"Ma ureta nia" , og derfor blev vi nødt til a t gaa med.

FØrst fik vi Høns ekødsuppe, - Svend kon st at er ede dog snar t, at
den Suppe ald rig havde set en HØne, - derefter " Blaa fisk" , som

84

I
l

~,

I
I
l

I
1

va r ge men T or sk, stegt And og Helenep æ rer , - og særskilt Musik
til Maden. - - Det s ids te va r det mest reelle.

Det er herli gt a t se paa Svend ved Middagen . T jene ren har op
daget, at han spiser meget, og gaar derfor fØrst hen til Sve nd,
naa r a lle vi a nd re har faae t, - paa den Maade bliver der kun 2
Kartofler til ha m. I Dag sagde vi til Tj eneren, at Svend skulde
have fØrs t, og da ha n saa Fadet med Kartofler, hviskede ha n : " Else,
ka n du ikke lave de n fær dig med at vippe til Fa det, saa Kartoflerne
trill er ned paa min T all erken l" .

Det g jo rde jeg sa a, og et Se kund efte r, la a der et helt Bje rg
Kartofl er fo ra n Svend. T jeneren st irre de best yrtet paa ham , ryst ede
paa Hovedet og gik ud efter en ny Forsy ning.

Siden kom Fadet a ldrig mere fØrst til Svend - - stakkels tynde
og afmagrede Svend ! -

Vi va r i Seng ved 2-Tiden, men satte dog fØ rs t Uret frem l

TIRSDAG D. 30. AUGUST:
Vi var i Plymouth KI. 5, og der var naturligv is et saadant

Spektakel, a t man var fæ rd ig med at sove. Man kunde se Eng la nd s
Kyst du kke fr em af T aagen. En Del P assagerer skulde fra Borde
med Lodsen. KI. 7 sej lede Sk uden videre, - og vi sej lede ned til
Morge nthe, - det er de t bedste Maaltid paa hele Dagen. .

Formidd agen er gaaet med at pa kke. Ved 12-T ide n a nkrede vi
op ved Frankrigs Kyst , dog kun I Times Tid, - desværre kunde
ma n ikke komme i Land. Nu gaar det igen mod Eng la nds Kyst til
So utha mpto n, hvor .denne Del a f Rej sen slutte r.

So len er nu ved at bryde igen nem T aagen. Vi ha r spi llet Ringspil
med Inderne fle re T imer.

Der er i Dag en ung St uden t, de r forsøger a t svømme over
Kana len. Vi ha r kikket efter ham , det vilde være sjovt at faa et
lille Glim t af · ham.

KI. 6 Y2 se jlede "Ma uretania " ind til So utha mpto n, hvor de r laa
man ge flotte Dampere. En gammel SØulk viste mig "Majest ic" , der
der laa ved BØje n, han publice rede det som Verdens største Skib,
men det er nu ikke rigtigt, for baade "Euro pa" og " Bremen" er
større .

Vi samledes i Mus iksalonen med a l vor Bagage, - der gaar a lt id
nogen Tid, inden man kommer i Land, men vi fordrev T iden med
at 'synge vo re Yndlingssan ge fr a Turen, bl. a .: "Med T omm elfingeren
i ø je t", - de a ndre Passagerer mor ede sig g limrende.

Sna rt efte r kom vi fra Borde, fik Bagagen sendt dir ekte til
Es bjerg-Ba aden og kom op i T oget , der skulde køre os til London.
Alle Indern e va r med i samme T og, de sang, eller jeg vil nærmere
sige "brægede", nogle morsomm e Sange.

Undskyld jeg sige r det, men jeg er ikke Spor imponeret af Eng-
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land. Alting er saa sm a at, og det e r underligt at se Cykler og
Hestevogn e igen . Men det bet yd er , at jeg nu snart e r hjemm e igen ,
- - - tr a la , la , la!

Vi havde et P ar fornøjelige Timer i T oget , inden vi kom til
Londo n, og her var - heldigvis - ingen Dan sk er e til a t modta ge os.

Vi kom hu rti g t ud fr a den noget skumle Banegaard, op i den
vente nde Bus og kørte til " National" Hot ellet , hvor vi skulde over
natte.

Det va r et noget mæ rkeli gt Hotel, med smaa, enke lte Væ relse r,
so m fo r Rest en lign ed e Celler. Hver fik udl ever et en NØgle med et
j ernkors saa stort so m et Kob en .

Svend ve ndte den i Ha anden og sagde : "Den er ' nok til a t betal e
Regningen med!"

jeg fik Cell e Nr. 68, - det var et lill e Hummer, ja , sa a lille ,
a t je g maatte gaa ud en for, hver Gang jeg skulde skifte Mening.

Der var dog Badeværelse, sa a vi fik i det min dst e Bad, inden
vi g ik til Ro pa a dette ce leb re P alads. -

ONSDAG D. 31. AUGUST:
Vi tumled e ud a f " Celle n" KJ. 8. Det vare de dog en lill e Tid,

ind en man vidst e, hvor i Verden man bef andt s ig. Efterhaande n fan dt
vi ogsaa Morgen bordet og fik den Be sk ed a f Mr. Smile, a t vi ma atte
gø re og lade so m det passede os. De, der skulde i Bye n, fik 3
Shi llings til Lun ch, ja, det vil s ige : hver af os .

Grethe, Lill i og jeg va r med pa a det Hold, de r skulde i Byen,
- vi fik Summe n udb et alt og startede paa Apostlenes Hest e. Vi
sk ulde væ re hj emme senest KJ. 5.

FØrst vadede vi t il Oxford-Street og fik ve ks let det P a r Doll ars,
der va r til bage. De n fØrste Sh op , vi masede ind i, var et stort
Va rehus, hvor alt koster fra 3-7 sh.

Vi gik ge nnem hele Strøget og saa paa Butikke r. Derefter tog
vi med en Undergrund sba ne til Strand. Det va r sjovt a t køre 4-5
Etage r under j orden .

Vi kom op fra Banen pa a " rulle nde T rap per " , so m Lilli var
meget betaget af. Vi fo reslog hende, a t hun ku nde staa og ru lle, til
vi kom tilba ge, men det Tilbud a fs log hun - dog fØrs t efte r nogen
Betæ nkning stid.

Vi g ik ind og spis te Lun ch, der best od af en Kage og Orange ade.
Det kostede 3 P en ce, - a lts aa "en stø rre Forretn ing" . - Det ender
vel med, at man bliver p rofession el!

KJ. var blevet hen a d 2Y2 , og mine FØdder va r saa Ømme,
jeg var ikke mere va nt til a t gaa med Sko .

Nu har vi i et P ar Timer ledt efter et Kjolem a g a sin, men se,
om vi kan finde noget. Men 117 Herreekviper ing s forretninge r,
det er aabe nbart de t, det dr ejer s ig om her i Lond on.
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London er Bu ssernes By. De holde r i ende løse Ræ kker paa
Gade rne. Vi har naturligvi s ogsaa kørt i Bu s, og vi har smilet til
den berømte engels ke " Bo bby", - de t er utr ol igt, hvad ma n ka n
na a , naar ma n bare ikke gaar i De ta ille r !

London har sk uffet mig lid t, - de n lig ner en sto r P rovinsby
med Mæl kevogn e, de r joll e r rundt med sto re Rin geklokker. Her
er ogsaa meget snavset, - nej, maa jeg saa bed e om en 3. KJ.
Bill et til Kon gens KØbenh avn.

Vi tog en T axi t il Hotellet , og Chaufføren lign ed e fuldkommen
en af AI Ca pon es Bandeførere. - men Bilen va r billig, og det
va r jo det vig tigste fo r os.

Vi fik en Times Hvil, inden KJ. blev 5. KJ. 7 va r der Afga ng fra
Hotellet, og pa a Vej en til St ation en fik vi at vid e, hvad de a ndre
havde foret a get sig. Det var yders t dram ati sk - noget a f det.

De flest e af Holdet havde væ ret pa a Variet e og derefter med
Undergrundsb an en tilbage, - bl ot for a t pr øve de t. De st od int et
a nende pa a T oget, da Rud erne i Vogn en pludseli g knustes af Re
volverskud. En hel Styrke Opdagere og Betj ente kom farende gennem
Vogn en . Svend tr oede Iørst, det var Sj ov, da Rev olveren blev holdt
op foran ham, og han sagde: " La d være med det , jeg er saa kilden " .
Efterhaanden g ik det dog op fo r dem a lle, a t det var Alvor, 
P olitiet brokked e en hel Serie Engels k a f s ig, so m ingen kun de
forst a a et Ord af. Sagen er den , a t 1000 Bet je nte ha r ge nnemtrawlet
hel e London for at finde 5 Forbryder e. Da d' He rre r Betj ente saa i
T og et fik ø je pa a Sve nd og " Per- jørn" med Ka sk et i N akken, har
de s ikkert ikke et Se kund været i T vivl om, a t de va r paa det
rig tige Spo r !

Svend klemte sig op ad DØren , P er -jørn kravlede ind under
Bæ nken , saa man kun kun de se ha ns henr ivende blonde Ha ar, Mar
ker sen , de r elle rs er rØd so m en Pæon , blev ligbleg og - tavs!
Ingen af de m hav de P a s paa sig, me n omsider lykkedes det Ingrid
at fr em st amme : "We a re the danish olympic tea m" paa noget, de r
skulde lign e Engelsk, - og de sla p fri ! To af Banditt erne blev
nappet længer e fre mme i Vogne n. Det tør nok siges a t være "en
større Hi st o rie" . j eg æ rgrede mig ove r ikke a t hav e væ re t med ,
for jeg kan i Aa nden se Per-jørn kravle ind under Bænken so m
en a nde n Ban dit med en da arlig Samvittighed .

Da vi kom til St ation en , brugte vi Rest en af vo re engels ke P en ge,
- je g havde 1 Shilling i Lomm en , men var helt skæv i den ene
Side a f at bære den .

T oget gi k 7,40 østpaa til Harwich, hvor vi g ik ombord paa
Esbje rgba aden " j ylla nd" . Det første, v i! saa efte r, da vi ko m om
Bord, va r Bagagen - den laa Hulter t il Bulte r, - en Kuffert va r
flækket , og Skjo rte r og T andbør st er han g ud a f de n. Vi" beg yndte
a t gri ne, thi vi opdagede, a t det va r " No lle"s . Ha r du se t d in
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Kuffert ," spurgte vi, "hvordan vil du klar e den?" Pludselig begyndte
" Nolle" at le hjertelig, og idet han stod med Resterne i Haanden,
sagde han: "H a, ha, - det er slet ikke min egen - det er den
olympiske Komites!" Og fr a det Øjeblik morede han sig kongeli gt.

Det er herligt at komme paa en dan sk Ba ad igen! Alle sto rmede
ned til Spises alane n undtagen " Nolle" , der elle rs har spist alt, hvad
man sa tte for h am. Han har pludselig faaet Afsky for Mad, nu,
da det endelig er spise ligt. Men det er jo ogsaa paa Tiden at
begynde paa " Hollywood-Kur", hvis han vil genkendes, naar vi
kommer hjem.

Vi har spillet og sunget et P ar Tim er i Aften, inden vi gik ned
og pakk ede toldpligtige Varer paa Bunden a f Kufferten!

Dereft er gik vi til KØj s, - en ægte dan sk KØje, og uden at
sæ tte Uret hverk en frem eller tilbage.

TORSDAG D.. 1. SEPTEMBER:
Nu er dett e herli ge Eventyr sna rt forbi, - vi vaagnede ikke

fØ r sent og "m yldrede" op paa Dækk et til den va rme So l og
Liggestolene.

Jeg synes, Skuden gynge r lidt rigeligt, men det er maaske kun
Indbildning.

Midd agen var Kl. 6, men pa a det Tidspunkt var Lilli og jeg i
Drømmene s Verd en, - vi skal nemlig hvile ud til Fodturen fra
Glostrup og hjem.

Da vi nærmede os Esbjerg, kom en sto r 8-Aarer s Kapronin gsbaad
os i MØde og bød Velkommen til Danm ark. Vi stod paa Dækket
og sa ng , da "Jylland" lagde til.

Hele Kajen var tætpakk et med Mennesker. Der va r i Tusindvis,
der ra abte i Munden paa hverandre : "Velkommen hjem . - Tak for
je res Daad! Else, - frem med hende, vi vil se Else ! Hvor er Svend,
er han sulten?" Saadan lØd Raabene op til os. Det varmede om
Hjertet at se den Begej string. De ligefrem jublede, de rare Esb jerg
folk, da vi en efte r en gik over Landgangsbroen .

En lille Pige blev løftet op til mig med en sto r Buket Blom ster,
- Auto grafsamlern e var paa deres Post, og vi griflede, til Armen
næsten var stiv af Krampe.

Hele Mæn gden raabte Hurra og takkede os. Vi gav dem vort
" Olympiske Hurra" til T ak.

Endelig fik vi banet os Vej til Sovevog nen, hvor der ligeledes
va r so rt af Menne sker.

Vi fik læsset Ba ga gen op i Vognen, men da jeg igen skul de ud,
hørte jeg nogle Pigestemmer, der genta gne Gan ge raabte mit Na vn.
Jeg rull ede Vinduet ned, og lige udenfor stod der en 6-7 store
Pi gebørn , der sagde: "Aah, Else, nu har vi ikke talt om andet end
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Dem hele Sommeren, maa vi ikke have Lov a t hilse paa Dem? " - Det
er nu a lligeve l dejligt at være hjemme igen. -

Se nere va r vi paa en Restaurantion i Byen, - der va r 4 Tim er ,
til Toget gik mod KØbenhavn. Vi dan sede og morede os de n sids te
Afte n, vi va r sa mmen.

Markersen sagde gentagne Ga nge : "Naa, Ma rie, i Mor gen er
vi hj emme, saa slaar Regnskab et s Time."

Det pj askregn ede, da vi tog fra Esbje rg, men vi har jo heller
ikke set Regn i flere Maan eder, saa det var helt velgørende.

Vi sludre de sa mmen i fle re Timer, ind en SØvne n overmandede
os, og KJ. har vel væ ret henad 3, inden vi kom til Ro. Og vi, som
ska l op igen a llerede KJ. 7 !

God Nat, God Nat! - Paa Gensyn i Mor gen, a lle go de Venn er !

FREDAG D. 2. AUGUST:
Det er en henrivend e FØlelse at bumle paa D. S. B.'s Sovevogne.

Vi nærmer os de hjemlige Agr e. jeg vaagn ede Kl. 5 og hørte en
gammel kendt Stemme, i et Nu va r jeg Iysvaagen. Hurra. - det
va r Fotograf Winther fra B. T.

j eg rØg op af KØjen , fik noget T Øj paa, kom ud i Ga nge n, og
de r stod "Tykke". "God Morgen, Lan ge", sagde han , "smil lid t,
saada n, - lad mig nu faa et ordentlig Billede! " - Og saa gik
Samta len om alt, hvad der va r sket hj emme i den lan ge Tid, vi
havde væ ret borte.

li:! Time inden vi naaede Hoved ban egaa rden, var hele Holdet
paa Benene - ogsaa "Nolle". j eg synes, at han pludselig ser saa
bleg og af magret ud, ba re han ikke er 'syg.

Vi va r jo blevet enige om at staa af i Glos trup, men gjorde det
dog ikke, - fordi Toget ikke hold t!

Alle var mere eller mindre nervøse, efte rhaanden so m vi nærmede
os KØbenhavn, de fleste dog "me re" .

j eg glæde r mig va nvittigt t il at hilse paa mine Venner, hvis der
da er nogle, der kan huske mig.

Vi va r ved at ma se Vinduerne i T oget , da det rull ede ind.
S ikken en Masse Mennes ker, jeg sy ntes, jeg kendt e dem alle. I

fØ rs te Ræk ke sto d Far og Mor , SØster og Br oder , "vo res all e
sa mmens" beds te Ven: Admira l Carstensen, FrI<. Ingeborg og FrI<.
Mag dalene, mine Venner fra Herm es og andre Klub ber, Hr. og Fru
Otto Han sen, mine Kamm er at er fra Institutet , Ri gm or, N ete og
Lillian, og all e raabte de i Munden paa hin anden: "V elkommen hjem,
hvordan har I haft det? " Blomster og Gaver vælte de ind. Vi stod i
Vinduet og kunde hverken komme frem eller tilbage, og vi sva rede
for kert paa de tu sind Spørgsrnaa l. '

Da vi ende lig kom ud paa Perronen, "sto rmede" Fotografe rne os.
Det hele vår et Virvar og Brus. Der blev holdt smukke T aler og
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raabt Hurra, - for sids te Gang gja ldede vort olympiske Hurr a
ti l Sva r.

Ih, hvor er jeg lykkelig. Saadan en Modtagelse havde jeg ikke
drømt om. j eg blev baaret i Gulds tol op i den sto re ' Hal , hvor
Folk stod pa kket so m Sild i en T Ønd e. j eg vin kede til dem alle,
- - de var ved a t flaa os .

Ende lig landede vi i Rest aurat ionen til Morgenkaffen. De nær
mes te Venner var med. j eg va r helt Ør af GIæde over atter at være
hjemme i gamle Danmark.

Saada n slutte de det mest vidunde rlige Eventyr i mit Liv. - Og
sa mmen med det slutte r min olymp iske Dagbog.
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