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Indtil mit 16. år var jeg nærmest vandskrækker. Natur
. ligvis gik jeg i vandet midtpå sommeren, når vandet var

behageligt varmt, men selv da virkede det våde element
ikke særlig tiltrækkende på mig.

Jeg skammer mig over at fortælle, at min yndlingsbe
skæftigelse var læsning af mere eller mindre kulørte hæf
ter. En dejlig sommersøndag, hvor jeg lå mageligt hen
slængt på hj emmets brede ottoman, fordybet iet af disse
litterære »mesterværk er«, irriterede jeg åbenbart min bror
mere end sædvanlig. Han havde ofte skoset mig, fordi
jeg spildte min tid på dette rædselsfulde stads, men aldrig
fØr hav-de j eg fået sådan en omgang som denne søndag.
Blandt mange andre pæne ting skældte han mig ud for et
dovendyr. Jeg burde tage mig noget mere nyttigt til, sagde
han, noget, der kunne sætte liv i mine lade lemmer. J eg
grinede ad ham, men hans voldsomme opsang må af en
eller anden grund have givet mig noget at tænke på. En
time efter var jeg med min far på vej til SØnderstrand.

Der var svemmestævne. Endda et meget fornemt et. Ho
vedattraktionen var Toni Petersens verdensrekordfersøg
på distancen 1000 yards. Det var fØrste gang, jeg overvæ
rede noget sådant. Jeg blev hurtigt grebet af stemningen
derude. De mange konkurrencer var faktisk lige så spæn
dende som de kulørte hæfter! Især husker j eg begej strin
gen, da det lykkedes Toni Petersen at sætte ny verdens
rekord. Selve løbet var uhyre spændende. Så vidt j eg hu-
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sker, fik hun pace af fire mandlige svømmere, og trods
deres mange kræfter og stadige urlskiften fulgte Toni Pe
tersen dem som en skygge. Tilsyneladende uden at blive
træt. Jeg begreb ikke, at hun kunne holde et så vanvittigt
tempo. Især ikke, da jeg efter stævnet selv plumpede i
vandet og bare forsøgte at komme tværs over bassinet.

Min far var meget stolt af min svømning, der ellers mest
mindede om den måde, hunde og køer kommer igennem
vandet på. Han var særlig stolt, fordi han havde lært mig
arten. Jeg husker, at han samme dag forsøgte at lære mig
at springe på hovedet i vandet. Det var en værre forestil
ling. Far hersede længe med mig. Han skreg: »Spring til
- stræk kroppen, der er ikke noget at være bange for.«
Jeg sprang og sprang, men far sagde, at jeg mest af alt
lignede en elefant, han engang havde set blive hejst fra
borde fra et skib. Alle for- og bagpoter strittede, hver gang
jeg dumpede i baljen. Jeg kan siøe meget godt om min
far, men tålmodighed har han ikke. Han opgav hurtigt
lærerens lod.

Da hovedspringene var blevet en oplagt fiasko, søgte j eg
trøst i diverse udspring på benene, og sejg var jeg, da jeg
dristede mig ud fra femmetervippen. Fra timeteren nøje
des j eg med et lille kig. Der var for langt ned til vandet.
Men denne dag på SØnderstrand satte sine spor. Jeg havde
fået blod på tanden, og min bror var ikke sen til at ud
nytte den interesse, der var blevet vakt i mig. Han fore
slog mig at gå ind i en svømmeklub. Et stykke tid strittede
j eg imod, men endnu en gang fik min far overtalt mig.

Ind i Triton.

En hverdagsaften tog far mig så igen med til SØnder
strand. Denne gang for at få mig meldt ind i Triton, hvor
vor tidligere mestersvømmerske, Else Jacobsen, var træ
ner. Jeg var lidt flov over, at far skulle slæbe mig derud
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som en anden lille skolepige, så da vi nåede badeanstalten,
bad jeg ham blive udenfor. Jeg mærkede godt fars skepsis.
Han tænkte nok i sit inderste, at j eg trods alt smuttede
udenom. Det gjorde jeg dog ikke. Stolt skred jeg ind på
badeanstalten i den overbevisning, at ingen gad interessere
sig for mig. Jeg blev dog venligt modtaget og fik besked
om indmeldelse og træningsforhold. Det var i juli 1943.

Næste gang jeg var på Senderstrand, var Else Jacobsen
der, og på hendes spørgsm ål om j eg kunne svømme, sva
rede jeg, at j eg i hvert fald kunne flyde. »Det er all right,«
sagde Else, »så skal jeg nok lære dig resten.« Derefter
kommanderede hun mig i vandet. Else roste min fØrste op
træden, så j eg blev helt rØd i hovedet. J eg var som en
hund i vandet, sagde hun. Det gik dog hurtigt over med
hendes påskønnelser,

Mine forsøg på at komme elegant i vandet var igen et
kapitel for sig. Else underviste mig energisk, men viste
ikke mere synderlige tegn på at være imponeret. Lærenem
var jeg afgjort ikke. Else har senere fortalt mig, at et så
umuligt pigebarn havde hun sjældent været ude forl

Påstanden om, at det er lysten, der driver værket, skal
j eg villigt skrive under på. Jeg gjorde ikke store frem
skridt. Mest fordi lysten til at lære ikke var særlig stor.
Jeg nærmest skrupkedede mig. Elses omsorg for min vi
dere tilværelse i svømmeverdenen dalede forståeligt nok,
Min ringe stræben for at dygtiggøre mig var yderst iØjne
faldende. En dag sagde Else, om j eg ikke kunne tænke mig
at stå model til en pige i tørdok, Det ville mit temperament
bedre passe til.

Nå, jeg fortsatte dog. Jeg havde jo betalt mit kontingent
og ville da have noget for pengene, og efterhånden som
træningen, tre faste aftener om ugen, blev en fast foreteel
se, steg min interesse, fØrst og fremmest på grund af det
gode kammeratskab, der var blandt Tritons medlemmer.
Jeg opdagede, at jeg ikke var ene om at være tilbage i
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svømmeteknik og udspring, og det hjalp mig utroligt, at
j eg ikke var stedbarn. Vi fik fællesfølelse under Elses dyg
tige og målbevidste instruktion, der ofte blev givet med
skarpeste lud, men som altid var præget af den begejstring
og kærlighed, hun fØlte for sin sport.

Der var umådelig meget at tage fat på, da lysten fØrst
indfandt sig. Træningen vekslede mellem brystsvømning,
rygsvømning og crawl, for ikke at tale om mit stadige
smertensbarn: Udspringene. Crawl syntes jeg absolut tog
sig bedst ud. Jeg beundrede Birte Johansen, vor klubme
ster, når hun som en sæl, blot med en hel del mere skum
sprøjt, pilede gennem vandet. Ih, hvor jeg misundte hende.
Om jeg kunne svømme halvt så godt, ville jeg være lykke
lig. Med en for mig uvant energi forsøgte jeg at efterabe
Birte Johansen. Forsøgene var alt andet end behagelige.
Jeg slugte en masse af SØnderstrands næsten altid snavsede
vand under forsøgene på at lære grundreglerne om vejr
trækning i crawl. Flere gange havde jeg druknefornem
melser. Men j eg blev alligevel ved. En aften havde Else
kigget mig ud. Hun kaldte mig op af vandet og sagde, at
der trods alt var noget rigtigt i det hØ, jeg lå og lavede.
»Men hvordan i alverden trækker du vejret? Lad os nu
prøve, om vi ikke kan få noget positivt ud af de bevægel
ser, der fra naturens hånd er i orden.«

Min fØrste konkurrence.

Så fik jeg lidt begreb om, hvad målbevidst træning kræ
ver. Else Jacobsen regerede med mig aften efter aften. Der
begyndte at komme »glid« over min svømning. Finesserne
Ned startspringet blev indøvet. Tålmodighed, slid og for
ståelse var kravene. Frydefuld kriblen i kroppen var løn
nen, når fremgangen sporedes.

Efter godt en måneds medlemsskab i Triton fik j eg lov
til at debutere som svemmerske. Begivenheden var en
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klubmatch mod Sparta. Jeg var med i 10X50 meter hold
.kapsvømning i crawl. Overraskelsen og stoltheden var stor
både for Else og mig, da jeg svømmede min konkurrent
agterud med en halv meter. Dehut'ens gode resultat Øgede
lysten, og da Else nu stadig viste interesse for mig og navn
lig sled i ·det for at forbedre min stil, nød j eg min sport.
Jeg var ved at finde melodien.

Da vi hen på efteråret flyttede ind i Øster:bros Svømme
hal, tog jeg endnu kraftigere fat. Det betød meget for mig,
at min chef var meget sportsinteresseret. Jeg var dengang
i et af FDB.s udsalg. Der var en dejlig frisk tone i dette
foretagende, som tiltalte mig. Bestyreren fattede hurtigt
interesse for min svømning og gav mig ofte tidligt fri, så
j eg kunne komme til træning. En lille notits i Idrætsbladet
efter et stævne i Øbro-hallen stimulerede yderligere. Ud
over det egentlige referat kunne man læse:

»Der skete endnu en lille Ting i 100 Meter Crawl. Ganske
vist opfattede det store Publikum ikke den Begivenhed,
men i T r i t o n. var man imponeret. Det var Greta Ander
sen, der svØmmede 100 Meter paa 1.13,4 og var hurtigere
end baade Birte Johansen og Ethel SØrensen . Greta An
dersen har svØmmet siden August, hvor hun kom til Else
Jacobsen og ikke kunde andet end en Smule hjemmelavet
Brustsuomninq. Paa den korte Tid er hun i Konkurrencerne
gaaet ned fra 1.33 over 1.28-1.18 til 1.13,4.«

Jeg vil ikke nægte, at notitsen satte ekstra kolorit på
svømningen. Selvom j eg, som fØr sagt, var glad for mit
arbejde, ville jeg alligevel gerne have noget andet for at
kunne gØre endnu mere ved træningen. Mine forældre for
søgte at få mig til at beholde mit gamle job, men det lyk
kedes mig a t overtale dem og finde et arbej de, hvor j eg
havde lidt mere frihed.

En opremsning af tider er direkte kedelig, så det skal
j eg afholde mig fra, men stopuret er nu en god ting, der
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med sine tørre tal nøgternt fortæller, hvordan det går. Her
er j o ikke tale om skøn. Dommere er ofte meget uenige i
bedømmelsen af for eksempel udspring. Forståeligt i man
ge tilfælde. Vinklerne, de ser springene fra, er j o forskel
lige, og man kommer vel heller ikke udenom, a t sym- eller
antipati for den eller de springere kan influere på bedørn
melserne. Derimod er det sjældent, at der fejldømmes i
konkurrencer, hvor de faste mål er afstukket. Derfor har
svømm er e lettere ved at konstatere deres form. Simpelt
og ligetil fortæller tiderne dem det centrale.

Noget af det vanskeligste ved spor tskonkurr encer er at
finde ud af sammenspillet mellem brugen af kræfterne og
beherskelsen af sit nervesystem. Det drejer sig altså blot
om at kende sig selv, hvad der måske lyder nemt og kønt,
men det er nu ikke så ligetil. Som regel tager det år, fØr
man .finder balancen, hvis det da nogen sinde lykkes, men
man er lykkelig for ethvert lille fremskridt på dette så
udefinerbare område.

Klubmest er.

Der var nu for alvor ved at komme flugt og fart over
træningen, og resulta terne bl ev da også bedre og bedre.
Jeg blev klubmester. Var altså kommet på højde med mit
forbillede, Birte Johansen, og jeg fo'r videre efter nye
ska lp e.

Man var efterhånden så småt begyndt at regne med mig.
Udslagene registreredes omgående i mine nerver. Nu ven
ted e man pludselig no get af mig, når jeg startede. Forelo
big kun inden for klubben, m en det var rigeligt til at give
mig en spændthed, som var h elt ny for mig.

Der er vist noget om, at man ska l være en sm ule ophid
set, eller hvad m an nu kan kalde det, fØr en vigtig kon
kurrence, men det skal så sandelig også forsvinde, s åsnart
man kommer i vandet. Nervøsiteten skal formelig afvaskes
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i startspringet , ellers herrim er den svØm ningen. Denne sin
dets opst emthed er en krudtladning, som kan give ens
ydeevne et skub længere frem, end man på forhånd havde
troet muligt. Men denne, om man så kan sige, overfølsom
h ed kan også være negativ, hvis den tager så kraftigt fat
fØr en konkurrence, at den Ødelægger ens nattesøvn eller
giver så megen uro, at man bliver pirrelig og dermed unød
vendig irritabel for sine omgivelser. På dette vigtige punkt
forsøgte Else Jacobsen også at hjælpe mig. Gang på gang
gen tog hun, at jeg ikke måtte stramme mine muskler. Al
tid blot tænke på bløde, rolige tag, den korrekte stil skull e
gennem føres så akkurat som muligt , og farten ville dermed
komme automatisk. Jeg fattede dengang ikke rigtigt be
tydningen af disse direktiver.

Uhyre meget betyder det, hvorledes man kommer i van
det. Balancen på startskamlen er, hvis den skal være per
fold, et helt lille kunststykke. Man sk al jo være på nippet
til at falde i vandet for ikke at tabe tid med kroppens frem
fØrelse, når skuddet ly.der. Der er såmænd intet mærkeligt
i, at der ofte må både to og tre omstarter til , fØr et felt
kommer rigtigt af sted. En overflødig bevægelse fra starte
ren får let een eller to til at plumpe i, fØr skuddet falder.
Det kan være ret anstrengende for den, der har tyndslidte
nerver, når starten trækker ud, men man må j o søge ikke
a t lade sig påvirke så m eget, at den forudlagte plan for
løbet Ødelægges. Tilsyneladende bagateller kan ofte distra
h ere så meget, at man glem m er det egentlige, og så går
lØbet i fi sk for en.

Mit gennembrud.

Vinteren var m eget lærerig for mig, og da udendørsstæv
nerne næste sommer begyndte, fik jeg, hvad man kan kal
de , mit gennembrud. I forbindelse med BØrnehjælpsdagen
i Helsingør juli 1944 bl ev der afholdt et svømmestævne.
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Flere af ' de k Øbenhavnsk e klubber, bl. a. Triton, var in vi
teret derop. Selvfølge lig var j eg uhyre spændt på mit fØr
ste egentlige m øde med Karen Margre the Harup og de
andre store »kanone r«. Forløbet skildrede B. T. næ ste dag
i en for mig helt overvældende form. Der stod med stor,
fed overskrift:

»Fantastisk Fr emgang! Dansk Svømmesport beriget m ed
et nyt kvindeligt S oem mehaabl Kun crauilet i 3 Maan eder
- m en dog hurtig nok til at besejre Kareri Margrethe Ha
rup«.

Og selve referatet:

»Der var ikke særlig m eget at glæde sig ov er ved SvØm 
m estæimet i Helsinaer i Gaar, m en af een Grund vil det
alligev el blive husket. Det skyldes en ung Soemmepiqe, der
ikke blot skabte S ensation ved at slaa Karen Margrethe
Harup i 100 m Crawl, m en tillige ved at [aa sit Gennem
brud i en saadan Grad, at man uden Ov erdrivelse kan tal e
om, at Danmark blev berig et m ed en ny Storsoommers k e,

Det var Tritons 16-aarige Greta Andersen, som lev erede
denne Præstation. Efter sidste S tæ vne sk re v vi, at man
maalle have Opmærksomheden h envendt paa h ende .. ..
m en ingen regn ed e m ed, at det vilde gaa saa stærk t m ed
hendes March mod Toppen . Med stigende Forbavselse saa
man h ende holde Tril med Kirsten Ov e-Petersen og K. M.
Harup i 100 m Crawl, og det val' fØrst lige til Slut, Kirsien
Ov e-Petersen pr essede sig en Ane lse foran , m edens Harup
blev slaael. Tiden for de 3 var h enholdsvis 1.11-1.11,5 og
1.11,5. Det lyder ikke af saa m eget, m en er alligev el fint
paa udetiders 50 m Bane.

For Greta Andersen er det endda nærmest en fanta stisk
Fr emgang. Det var ikke m ere end h endes fj erde 100 m
Crawl paa Tid, og hendes Resultater ved dis se har været
1.20;5-1.18,0-1.13,4 og 1.11,5. De tr e fØrste Tider er naaet
indendors, saa R esultatet i Gaar var særlig siraalende.«
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Meget morsomt stod der sene re i re fera tet, at j eg ikke
var nogen særlig stilsvømmer. m en at min umådelige ener
gi havde bragt den kometagtige fremgang. De t sidste var
min bror meget stolt af. Han tog sin andel i den forandring,
der var sket med mig fra ivrig læser af kulørte hæfter til
energimættet dansk elitesvømmer. Selv var jeg helt beru
set af stolthe d. Avisernes pæne omtale virkede in spireren
de. Nu skulle der rigtig bestilles noget.

Mine fØrste rejser.

E t par uger efter svømmede j eg min fØrste 400 m crawl
ve d et stæv ne på SØnderstrand. Her satte jeg sikkert en
lille rekord, id et jeg svømmede på guldnålstid, hvad der
vist ikke er almindeligt ved en »prem iere«. Je g var »kun«
7 sekunder efte r mesteren Karen Margrethe Harup.

Skønt jeg snød mi g selv for et par juniormesterskaber
(guldn ålssvørnmere må ikke deltage i disse) , var j eg jub
lende glad. Tiden 5.42,3 skaffede mig andenpladsen på
å re ts r anglis te . Nu var der sandelig gået hul på bylden.
J eg behøvede ikke mere at kæmpe for at komme med ved
forskellige stævner . Jeg var accepteret. Nogen tid forin
den havde jeg måttet tigge og bede El se Jacobsen om at
komme med på en lille tur til Haslev for at få lov til a t
være fjerdeparten på en 4X 50 m. At Else gav sin tilladelse
var vist mere en nådig gestus end belønning for god træ
ning. Turen blev for r esten direkte komisk. Vi star tede på
tandemcykler fra Toftegaa rds Plads, alle i pæne r øde blu
se r og hvide shor ts. Men kort efter star ten skyllede reg
nen ned over os. De røde bluser sm ittede af, så vore shor ts
så ud , som om vi havd e spildt syltetø] ned ad dem. Inden
vi nåede Haslev, fik vi at vide, at der var undtagelsestil
stand i KØbenhavn, og da vi kom til Haslev, var al svøm
ning forbudt. En helt igennem tosset tur - og den havde
j eg tryglet om at komme med på!
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Under krigen var det ikke altid behageligt at rejse. Jeg
mindes f. eks. en tur til Grindsted, der varede 18 timer, og
hvor vi måtte stå op det mest e af tiden. Da vi endelig nåede
frem, var der kun et par timer, inden vi skull e svømm e.

Fra Triton til D. K. G.

Mange har undret sig over min overgang fra Triton til
D. K. G. i 1946. Her kan jeg få lejlighed til at forklare den
ne, så diverse rygter gøres magtesløse. I 1946 tourrierede
den hollandske og danske svømmeelite samlet i bus rundt
i Holland. Da svømmerne var i Amsterdam, kom en af
svømmepigerne med en bemærkning om det underlige i,
at Greta Andersen ikke var med. Dertil svarede min lærer
inde, Else Jacobsen, at der såmænd ikke var noget mær
keligt i det, for Greta var en brandumulig, dum gås. Da
pigen kom hj em, fortalte hun om Elses bedømmelse af
mig. Niels Aage Madsen kom også til mig og sag de, at j eg
skulle se at holde op m ed min forgudelse af El se Jacobsen,
for sådan og sådan havde hun altså sagt. Endnu flere af
deltagerne udtalte sig samstemm ende, så h vor nødig j eg
end ville, måtte j eg tro dem.

Jeg var forfærd eli g skuffe t og ked af det. J eg havde ikke
styrke nok til at tål e denne modgang, og da j eg netop på
dette tidspunkt sloges m ed et væm m elig t mindrevænds
kompleks , var j eg nærmest helt til rotterne. En af årsager
ne til min mindreværdsfølelse var, at min far ikke var så
meget i sit erhverv som de andre pigers. Endvidere fØlte
j eg mig altfor stor og klodset. J eg tabte gnis ten. Træningen
bl ev lidt af en plage.

J eg spek uler ede som en gal uden at kunne finde anden
udvej end at forlade Triton. Da jeg fortalte Else Jacobsen
om min beslutning, udspilled es der nærmest en hel farce
under en træning i Øbro-hallen. I den ene ende af bassinet
stod Else Jacobsen og i den modsatte 'hen des mand, Willy

14

Baade. I midten var der en gruppe svømmere, som holdt
med mig og ab solut ville have mig til at gå i DKG. Else og
Willy råbte, at jeg skulle blive i Triton, m ens midtergrup
pen skreg: »Gå i DKG. « Midtergruppen vandt, ikke mindst
fordi de påpegede, at hvis jeg blev i Triton, så var j eg lige
så dum, som Else havde sagt. Jeg var imidlertid slået så
meget ud af trit, at j eg ikke mere ville bruge al min fritid
til at svømme i.

Under Ing eborg Paul-Petersens ving er.

Jeg havde besluttet mig til at ville være lærerinde i gym
nastik, svømning og dans. Else Jacobsen havde kort fØr
min udmeldelse af Triton anbefalet mig et gratis kursus
på Statens Gymnastikinstitut, men hendes anbefalinger
brødj eg mig ikke om at fØlge nu. Jeg tog i stedet for en
dag ud til freken Ingeborg Paul-Petersen og spurgte, om
jeg ikke kunne blive indmeldt på hendes kursus. Det teg
nede imidlertid ikke særlig lyst lig e straks . Hendes kursus
var overtegnet til langt hen i 1949, så der var intet at gøre.
Ude n at tænke over det sad jeg i nervøsitet og pillede ved
min 400 m guldnål. Der gik som et elek tr isk stød gennem
frØkenen. Hun sp urgte mig straks, h vordan j eg var kom
met til det mærke, om hvad j eg hed, h vor længe j eg havde
svøm m et og for h vilken for ening . Da hun hØrte, at jeg
ikke længere va r m edlem af Triton, m en at udmeldelsen
ikke var dateret en dnu, sag de hun, at det m åtte vi hur
tigst muligt se at få ordnet. »Kom i morgen tidlig i Frede
riksberg Svømmehal, og lad mig se dig svømme, og så må
vi have dig i DKG.« »Op visningen« var uhyre morsom for
mig. Ingeborg Paul-Petersen var simpelthe n imponeret. At
jeg kunne svømme 400 m crawl på 5.42 m ed de krogede
arme, med det ene ben s tri tten de for hø] t i vandet og med
den tossede vejrtrækning! Yderligere kaldte hun mine
startspring for gyngehesteplask. Jeg måtte bestemt have en
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kæmpefysik. når j eg med alle disse deformiteter kunne
præstere guldtid. Der var kun eet at gøre - begynde helt
forfra.

Nu, hvor jeg havde et halvt års karantæne, var det gan
ske ligetil at søge de værste fejl rettet. Og så blev der vel
nok arbejdet! Ingeborg Paul-Petersen sad trofast hver
morgen i Frederiksberg Svømmehal på sin grønne pude.
Den sørgede bademesteren for at have på plads, inden hun
kom. Jeg fik hele svømndngens ABC forfra samt en masse
nye ting terpet ind. Afslappede, bløde bevægelser, vejr
trækning og stil. Og der var ingen chance for at skyde
uden om nogen detalje.

Fire gange to timer om ugen med en omhyggelig og dyg
tig lærerinde, det kunne ikke undgå at sætte sine spor. Jeg
fØlte en hel ny fornemmelse, når jeg svømmede, Hvor jeg
fØr havde været delvis udmattet Under løhene, mærkede
j eg nu et overskud af kræfter, som voksede, efterhånden
som jeg helt forstod det, Ingeborg Paul-Petersen ville lære
mig. Hun gjorde et stort og uegennyttigt 3:rb.ejde og var
hjertelig i sin omhu for at gøre mig til så god en svøm
merske som muligt. Jeg ved, at hendes glimrende vejled
ning har betydet kolossalt for mig, og jeg vil altid stå i
taknemmelighedsgæld til Ingeborg Paul-Petersen.

Efter en måneds træning fortalte Birthe Christoffersen
mig en dag under bruseren, at frk. Paul-Petersen, mens jeg
trænede, havde peget ned på mig og sagt: »Der ligger vor
guldmedalje i 100 m crawl i London.« Jeg kan ikke for
klare, hvor lykkelig jeg blev. Viljen til at øge min træning
under min nye lærerindes lederskab blev endnu større.

Et råd, der ikke blev fulgt, kostede os måske guld.

Kort efter, at jeg havde meldt mig ind i DKG, blev også
Fritze Nathansen medlem. Hun var kommet til KØbenhavn
fra Århus, og jeg blev dermed klubkammerat med ver-
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dens hurtigste crawlsvømmerske. Vi trænede ofte sammen,
og jeg husker en dag, hvor jeg blev lidt fornærmet, da frk.
Ingeborg Paul-Petersen ville have tid på Fritze. Hun bad
mig om at agere pace og starte lidt fØr. Det ville jeg imid
lertid ikke; og jeg fik så lov til at starte samtidig, skønt
frk. Paul-Petersen kom med et: »Jamen, hun er jo verdens
bedste.« Jeg gjorde mig alligevel ikke til grin. Vi startede
samtidig og kom i mål samtidig!

I forbindelse med Fritzes og min træning under vor strå
lende lærerinde kan j eg ikke glemme en bemærkning, frk.
Paul-Petersen kom med en dag til Fritze. Ingeborg Paul
Petersen ville have, at Fritze skulle forandre sin vejrtræk
ning fra den ensidede til en skiften fra side til side, for at
hun derved kunne holde øje med sine konkurrenters stil
ling under lebene. Det sagde Fritze nej til. Hun havde een
gang lært sin vejrtrækning af overofficiant Mortensen i
Århus, og den Ønskede hun ikke at forandre. Dertil svarede
frk. Paul-Petersen lidt mismodigt, at hun ikke var i tvivl
om, at det ville svie til hende en dag fØr eller senere. Be
mærkningen stod som neonlys for mig den dag under olym
piaden i London, hvor Danmark svømmede med i finalen
om 4X100 m crawl. FØr de sidste 50 m f'ørte Fritze med et
par meter, men Ann Curtis, Amerika, lå på hendes forkerte
side, så hun slet ikke kunne se dennes vældige finish. Ann
Curtis slog sin hånd i ribben et kort Øjeblik fØr Fritze. Det
tvivler jeg stærkt på, at hun havde gjort, om Fritze havde
anet det mindste om, at vor sejr var truet.

En hård skole og en dilo lærerinde.

Det var et strengt program, der blev holdt på Ingeborg
Paul-Petersens lærerindekursus. FØrst de to timer i svøm
mehallen om morgenen, dernæst to timer gymnastik for så
at slutte med to timer i moderne dans. Jeg nærmest vak
lede hj em efter dagens undervisning. Alle kræfter var som

2
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suget ud af en . Men j eg lærte noget. Frk. Ingeborgs niece,
Ellen, ledede .k u r suset. Hun var en dygtig, men hård lærer
inde, der satte sine krav så nær et menneskes ydeevne som

. muligt. Der må have været noget i min natur, der frastødte
hende. Det fik jeg utallige beviser på.
Det hører vist ikke til god pædagogik aldrig at give et ro

sende ord eller den mindste p åskønnelse. Nerverne stod
altid på højkant, når frk. Ellen var i nærheden. Heldigvis
overværede Ingeborg Paul-Petersen selv eksaminerne. Hun
var altid parat med ord, der kunne hjælpe en over even
tuelle vanskeligheder.

Hvor forskelligt de to så på mig, fremgår bl. a. af en epi
sode dagen fØr vi skulle til eksamen i gymnastik. Ingeborg
Paul-Petersen spurgte, om nogen af os turde udføre det
fritstående program, skønt det først var dagen efter, det
var på programmet. J eg tilbød mig og klarede den lange,
fortsatte serie Øvelser så godt, at jeg fik mg-l-. Ingeborg
Paul-Petersen havde anerkendende ord til mig, men Ellen
Paul-Petersen snerpede kun munden sammen og hvislede
et: »Hå .- røde negle til en eksamen.« Jeg gik tudende
hj em den dag, og da eksamen var helt overstået, ville j eg
ikke engang hente mit eksamensbevis med de tre for mig
betydningsfulde ug ...;-.

I konkurrence igen.

Hvad selve svømningen angik, havde Ingeborg Paul-Pe
tersen fortsat sin systematiske optræning af mig, og jeg
fØlte for hver måned fremgangen . Man var overrasket over
mine store fremskridt, da jeg efter karantænetiden atter
deltog i en konkurrence. Det var i Østerbros Svømmehal
ved Dansk Svømme-Forbunds fØrste udtagelsesstævne til
europamesterskaberne i Monaco. Jeg mødte Fritze Nathan
sen og Karen Margrethe Harup på 100 meteren. Fritze
vandt i den fine tid 1.07,7. Jeg kom kun et tag efter, og Ka-
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ren Margrethe blev nr. 3 et halvt sekund efter. Styrkepro
ven viste klart, at både min hurtighed og stil var forbedret
betydeligt. I holdkapsvømningen samme aften satte jeg
personlig rekord ved at svømme på 1.06,5.

Endnu bedre var min tid på Amager Helgolands 50 meter
bane. Her kom jeg ned på 1.07,3, lige et halvt sekund efter
verdens dengang hurtigste Fritze Nathansen. Aviserne lag
de mærke til mine forbedringer og var overstrømmende i
deres ros af frk. Ingeborg Paul-Petersens indsats.

Ved stævnet i Øbro-Hallen blev jeg også nr. 2 i 400 meter
- denne gang efter Karen Margrethe, der vandt i 5.18,9.
Hele fem år var gået, siden hun havde været nede på så
fin en tid. Mine 5.21,6 var en snes sekunder hurtigere, end
jeg hidtil havde gået distancen. Vi blev tippet som nr. 1 og
2 til europamesterskaberne i Monaco. Tiderne var nemlig
klart årets bedste i Europa.

Men der kom en slæde med nerver i vej en. Ved et stævne
i Kalmar brød jeg totalt sammen under en 400 meter. Ner
verne slog mig ud, og jeg fandt det helt i sin orden, at jeg
kun blev udtaget til 100 meter i Monaco og ikke 400 mete
ren. I stedet valgte man den konkurrencevante Fritze Na
thansen til Karen Margrethes partner. Flere steder i pres
sen blev der slået til lyd for, at jeg trods mit Kalmar-uheld
burde være udtaget til 400 meteren, og at det havde været
bedre, om Fritze helt kunne koncentrere sig om 100 me
teren.

For første gang kom der lidt skævhed i forholdet mellem
Fritze, Karen Margrethe og mig. Vi var alle tre i DKG og
trænede sammen under frk. Ingeborg Paul-Petersen. Efter
hånden som jeg nærmede mig deres standard, fjernede vi
os desværre fra et af de bærende led i idrætten: Kamme
ratskabet. Fritze og Karen Margrethe, der var perlevenner,
trak den berømte usynlige streg, hvor jeg blev holdt uden
for.

2*
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Nu lå den helt store oplevelse for mig: Europamesterska
berne i Monaco. J eg skulle bl. a. have min luftdåb, hvad
jeg var meget spændt på. Flyveturen tog 11 timer, men jeg
fik desværre ikke set så meget på denne ellers så vidun
derlige flyvetur. Jeg befandt mig ærligt talt ikke så godt i
luften som i vandet. Hver gang maskinen tog nogle bump
i lufthullerne, fik jeg kvalme, og ved mellemlandingerne
i Frankfurt og Ziirich måtte jeg aflevere det meste af min
maves indhold. Jeg fik dog et glimt af Mont Blanc, da vi
i svimlende højde flØj over det berømte bjerg, og over
Sydfrankrig forbavsedes jeg over den pludselige foran
dring fra dag til aften. Ti minutter fØr vi nåede Nice, var
det strålende sol, men da vi landede i den herlige middel
havsby, var det bælgmørkt.

Holdet blev indkvarteret på et tredieklasses hotel med
en trivelig og vennesæl vært, der ved sin eminente måde
at hygge om os på næsten formåede at skjule hotellets
mangler. Alt hvad der kunne gøres, for at vi skulle fØle os
hj emme, blev gj art, så vi virkelig fik nogle dej lige dage
hos ham.

Det danske hold vakte opmærksomhed i Monaco, ikke
alene på grund af de resultater, vi opnåede, men også på
grund af vore meget smukke dragter, røde, lange bukser
og hvide sweaters med Dannebrog på brystet. De var for
æret os af fabrikant Knud Danielsen, der altid har haft en
uhelbredelig kærlighed til den danske idræt, især cykle
sporten og svømningen. Han var selv med i Monaco og kØr
te os ofte i sin bil, når vi skulle fra hotellet til det smukke
svømmestadion.

Danmark blev bedste nation ved europamesterskaberne
ved at erobre fem mesterskaber. Karen Margrethe Harup
blev topscorer ved helt fantastisk at vinde tre mesterska
ber. Hun var dygtigste deltager b landt 347. Hun sejrede i
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100 m rygcrawl, 400 m crawl og ' som partner i 4Xl00 m.
Fritze Nathansen vandt 100 m crawl. Her blev jeg nr. 3.
Fritze fik således revanche for sit nederlag i Øbro-Hallen,
kort fØr vi startede til Monaco.

Danskernes bedrifter i Monaco vakte både forbavselse og
beundring. Ingen havde troet det muligt for et lille land at
fostre så fine svømmere. I udspring overgik Thomas Chri
stiansen sig selv. Han har aldrig fØr eller siden sprunget
så sikkert. Hans værste konkurrent, Lennart Brunnhage,
Sverige, var favorit. Nærmest fordi han ved et stævne i
KØbenhavn kort fØr europamesterskaberne havde slået
Thomas med ti points. Når Lennart kunne gøre det på Tho
mas' hjemmebane, regnede ingen med, at han kunne tabe
i Monaco. Imidlertid satte Thomas alt ind 'På at få et
»skab« hj em til gamle Danmark. Han ville ikke stå tilbage
for pigerne. Efter de obligatoriske spring fØrte Lennart
Brunnhage med 0.70 points, men så satte Thomas Christi
ansen alt ind på eet bræt i det frie. Han valgte en serie, der
i sværhedsgrad lå hØjest af samtlige springeres. Kulmina
tionen i den nervepirrende kamp mellem de to nordboere
var, da Thomas slyngede sig rundt i en 2~ forlæns salto
mortale med hoftebøjning. Han havde lidt for meget fart
på, så nedslaget blev ikke helt præcist, men fik dog så fint
et spring ud af det, at dommerne voterede 7~ points. Der
med udløstes spændingen, og under tordnende bifald blev
Thomas Christiansen kåret til mester. Lennart Brunnhage
blev nummer to, ti points efter. En i alle måder vellykket
revanche for den danske springer.

For mit eget vedkommende blev gevinsterne den omtalte
tredieplads i 100 m crawl samt deltager på europamester
holdet i 4Xl00 m. I konkurrencen om Bredlus-pokalen sco
rede Danmark 72 points, Holland fik 54, og Frankrig nåede
34. En enestående' præstation fra dansk side, som bliver
vanskelig at gentage.
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Et rigtigt eventyrrige.

Som turist i det lille Fyrstendømme mindes j eg særlig en
tur i Monte Carlos eksotiske have. Der var adskillige bota
niske vidundere, bl. a. tropeplanter, der var lige så skønne,
som de var mærkelige i form og farvepragt.

På en lille afstikker fra holdet ville j eg plukke et palme
blad som erindring. Kronen sad ikke højere, end at jeg
let kunne nå et af de laveste blade. Stor var min forskræk
kelse, da jeg forsøgte at rykke bladet af grenen, for hele
træet lagde sig nok så net ved min fod. Jeg gav mig ikke
tid til at undersøge grunden til, at træet på denne måde
lod sig »fælde«, men skyndte mig at stable det nogenlunde
på højkant igen og styrtede atter hen til kammeraterne,
glad over, at ikke en af havens pragtfulde hvidklædte be
tj ente havde observeret mit forsøg på hærværk.

Jeg skal love for, at der var fest og farver i det lille fyr
stendømme. På gader og pladser, ved det verdensberømte
spillecasino, j a, alle vegne, møder man betj ente eller sol
dater i dragter, der hensætter en til et eventyrrige. Vi blev
fotograferet sammen med et par af disse hvide betjente
med tropehjælme, hvor rød-hvide fjer flagrede for vin
den. En grusom masse medaljer havde de selvfølgelig også.
Jeg regner med, at disse må have været familiemedaljer.
Eet menneske kunne bestemt ikke have nået at gøre sig
fortjent til alle de udmærkelser!

Hysterisk heltedyrkelse.

Vejen hjem til Danmark blev lidt forlænget, fordi holdet
havde gj art så stor lykke ved europamesterskaberne. Vi fik
en mængde invitationer, og et par af dem blev efterkom
met.

FØrst var vi i Marseille, hvor vi næst efter Frankrigs
»svømmegud«, Alex Jany, havde mest succes. For resten er
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Alex Jany et kapitel for sig. Franskmændene er jo rent ud
fabelagtige i deres dyrkelse af sportens store. På os mere
koldblodige nordboere vinker det til tider en smule latter
ligt. Tilskuerne lo, når Jany lo, og græd, når han græd. Det
skete nemlig også, at deres store, overforgyldte stjerne
græd, som da han i 4X200 m crawl på sidste tur blev slået
af svenskeren Olle Johansson med 2/ 1 0 sekund. »Vor store
Jany græd,« skrev aviserne, »som om tyskerne atter havde
besat Iandet«. Jany var dengang en fin svømmer, men ab
solut en lige så fin »kr ukke«. Skylden lå vel nærmest hos
de fanatiske tilhængere af ham. Tænk blot, at hotellet, hvor
Jany havde indlogeret sit luksuslegeme, reklamerede med
si? ga:st ved at stille et stort skilt uden for hovedindgangen.
P å skiltet stod: »H er bor Jany, manden, der har sat euro
parekor.d, verdensrekord og er blevet dobbelt europame
ster«. SIkken en masse skiltearbejde. vores hjertensgode,
hyggelige vært ville have fået, hvis han skulle have offent
liggjort alle de europamestre, der boede i hans hotel »Hel
vetia«! Det var ham rigeligt at servere den champagne,
ha.n selv eller fabrikant Danielsen gav, hver gang vi kunne
fejre et nyt »sk ab«.

En mærkelig skåltale.

Samme Danielsen var også overdådig i kØb af frugter til
~oldet; ~est yn~et var bananer, og han lod aldrig en lej 
lighed ga tabt, nar der var noget at fæstne sig ved. Så blev
der skålet og holdt taler, ikke altid lige heldige, som da
holdets leder, Dansk Svømme-Forbunds formand fuld
mægtig Frede Borre, en aften ganske umotiveret bad os
udbringe en skål for »de elendige-s. Skålen tog sigte på
Grethe Sønnesen, Inge Beeken og Birthe Ove-Petersen for
di de efter hans mening ikke havde ydet nok. Heldigvis
blev han ene om sin skål, men den aftens glæde havde han
spoleret, og Grethe SØnnesen forlod omgående bordet og
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gik grædende op på sit væ re lse. Beskæmmende, at en le
der, der indkassered e så megen virak for sit holds.præsta
tioner, kunne være så takt- eller tankeles.

Fra Marseille via Paris til Amsterdam.

Mars eille erindrer j eg hoved sagelig for sit meget hurtige
og k ry stalklare vand, det kæmpemæssige fisketorv og så
for de mange tiggere. Skø nt man næsten var tom for pen ge
under besøget i Marseille, va r det umuligt a t undlade en
lille hj ælp for eksempel til en forfærdeli g fattig mor m ed
to bittesm å, halvn øgn e unger. Det kunne dog væ r e farligt,
for gav man een gang, myldred e det straks af tigger e m ed
fremstrakte, bønlige bændel'.

I Marseille traf vi en dansk vinfabrikant, som viste os
rundt i kældrene, hvor han tilberedte sine vine. Rækker af
»syr ebe holdere« stod som kompagnier på geled, fyldt m ed
vine af alle arter. Fabri ka nten loved e os, at alle svø mmere,
der bl ev placeret ve d olympia den næste år i London, sk ulle
få en hilsen fra ham. Han holdt sit løfte, Karen Margrethe
Harup og j eg fik hver fem liter m eget fin cognac, og de
andre m edalj etagere fik hv er to liter.

I toget fra Marseille til Paris var vi blevet skrække lig
snavsede og svedige. Vi glædede os derfor til et forfri sken
de bad , når vi kom til vort hotel, men bl ev vi skuffe de,
da vi opdaged e, at der kun va r en lille håndvask , som her
fik ud vid et betegn elsen til fod - og altmuligandet-va sk. I
Paris svømme de vi ikke. Det va r i sandhed en fransk visit
i byernes by, for all ered e næste dag gik tu ren videre til
Amsterdam, hvor vi bl ev i tre da ge.

E fte r besøget i P aris nød vi rigtig t den hollandsk e r en
lighed og den dejlige hollandske mad. Holdet deltog i et
stæ vne i Haarlem, en lille by ti kilometer fra Amsterdam,
og resultaterne h er var ganske udmærkede. Og så gik det
hjemad.
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Et noget flovt triumftog.

Ved hj emkomsten til KØbenhavn var der m ere politi end
svømmeinteresserede . Rej setrætte og en smule forkølede
eft er den pludselige og store temperaturforandring kom vi
hj em. Frk. Ingeborg Paul-Petersen var blandt dem, der tog
imod os. Hun havde en lille, smuk gave med til de tre
DKG'ere: Karen Margrethe Harup, Fritze Nathansen og
mig, sag de hunden . Altid har frk. Ingeborg p åskønnet vore
gode bedrifter med en personlig gave. Jeg har adskillige
hilsener fra frk. Ingeborg, som j eg gemm er m ed stolthed.
He ndes hilsen efte r Monaco lyder :

»Kære Greta! Hjerte'lig til L yk ke, du har klaret dig godt!
Det er jo fØrste Gang, du er m ed blandt de »siore«. Forts æt
som du er begyndt m ed din maalbevidste Træning, saa op
naar du et hØjt S tandpunk t i din SvØmning.«

Eft er at vi havde fået bl om ster og var blevet fotografe
ret, tog vi til vore r esp ektive h j em for at hvile ud.

Om aften en m ødt es vi ve d Øbro-Hallen fo r i åben vogn
a t kø r e gennem byen til KØbe nhavns Raadh us . Det var vis t
m ent som et triumftog, men det havd e ærlig talt ikke me
get med hverken triumf eller tog at gØre ! Måske Ødelagde
regnvejret noget. Lad os trøst e os m ed det! Udover de men
neske r , der normalt færdes på gaderne ved den tid , »triumf
bilen « kørte, tror j eg ikke, der var r et mange.

Men på Raadhus et var der feststemning. Over to tusinde
mennesker modtog os inde i den store hal, og borgm ester
Julius Hansen ho ldt en smuk tale fo r os. Han indledte med
at mindes den engelske svømmerske Nancy Ri ach , der så
sørgeligt død e af akut bernelammelse under europamester
skaberne. Deref ter u dtalte han sin glæde over de n glans,
vi m ed vor e præstationer havde kastet over Danmarks
navn. Mest hæftede j eg mig ved borgmesterens forundring
over, at vi m ed så dårlige træningsfo rhold kunne opnå så
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fine resultater. Han lovede, at så snart materialesituationen
forbedredes, skulle der blive rådet bod på dette. Endnu er
der ikke sket noget, men det må vel stadig skyldes mange
len på materialer?

Også sportens medalje har sin bagside.

En fordragelighedens ånd og tone, selv blandt de værste
konkurrenter, skulle være nogle af idrættens fornemste
kendetegn. Det vil imidlertid være forkert at foregive, at
alt indenfor sportsverdenen er lutter idyl. Jalousi, ærger
righed og primadonnanykker er desværre ikke ukendte be
greber. Når jeg har dristet mig til at skrive en bog om
mine oplevelser som svømmepige. synes j eg, det er forkert
kun at skrive om de gode minder. Det ville være at fortælle
kun den halve sandhed. Og jeg foretrækker nu engang at
sige min mening rent ud, hvad der måske nok er grunden
til, at der er nogle enkelte af mine kammerater, jeg ikke
altid er kommet lige godt ud af det med.

Jeg har fØr fortalt, at mine klubkammerater, Karen Mar
grethe Harup og Fritze Nathansen, gav mig den kolde skul
der, efterhånden som j eg nærmede mig deres standard. Det
pinte mig meget, og jeg gjorde ofte et ærligt forsøg på at
vinde deres venskab, for eksempel under hjemrejsen fra
Monaco.

Ledelsen havde kun kunnet skaffe 3 1. klasses billetter.
Dem havde Karen Margrethe, Fritze og Grethe Sennesen
taget sig af, hvad der meget forståeligt gav anledning til
skumlen i krogene. Det havde utvivlsomt også været rig
tigst, at vi alle havde været ligestillet, og når der ikke kun
ne skaffes 1. klasses billetter til hele holdet, burde ledelsen
have givet os alle billetter til fællesklasse.

Vi sørgede selv for vores forplejning i toget, og en dag,
da jeg havde smurt mad til mine kammerater, gik jeg i
den bedste mening ind til passagererne i den fine klasse,
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for at også de kunne få deres portion, men Karen Mar
grethe hilste mig med denne salut: »Sk rub ud med dig, og
æd, som du plej er, vores mad.«

Jeg blev helt slået ud af hendes uretfærdige bebrejdelse
- jeg havde aldrig rørt deres mad.

Denne episode Ødelagde resten af hj emturen for mig.
Jeg kan ellers glæde mig over at have fået et godt humØr
i vuggegave, men som det fØlsomme gemyt, j eg ikke desto
mindre er, har j eg også let til tårer, når noget går mig
imod, og den uretfærdige behandling, j eg her fik, sårede
mig dybt. Jeg tudbrølede i flere timer, men samtidig vok
sede der i mig Ønsket om revanche for den forsmædelige
ydmygelse, jeg havde lidt. Jeg ville vise dem ved fØrst giv
ne lejlighed, at kunne jeg ikke hamle op med »perleven
inderne«, hvad intriger angik, så kunne j eg det i svømme
bassinet. Det fortalte jeg dem rent ud. Og de glemte det
ikke.

Da vi ved modtagelsesstævnet i Øbro-Hallen blev fejret
med kønne velkomstord, skønne blomster og gaver, havde
jeg det største besvær med at høre efter, fordi det sad i
mig, at jeg skulle holde mit lØfte til Karen Margrethe og
Fritze. Vi skulle alle tre svømme 200 m crawl. FØr starten
hviskede de begge til mig: »Husk nu, lille Greta, at du skal
banke os begge.« Det gjorde mig ikke mindre koncentre
ret. De fik bank. Dagen efter kunne man i aviserne læse
med store overskrifter: »2 Europamestre blev besejret.
Gl'eta Andersen slog baade Karen Margrethe Harup og
Fritze Natlzansen i Aites«.

N ed på jorden - men op igen.

Efter at jeg ved modtagelsesstævnet havde haft det held
at slå begge mine »store« klubkammerater, kom j eg med
et brag ned på j orden igen. SØndagen efter var der arran
geret revanche på 100 m, hvor jeg skulle have mødt Fritze
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Nathansen. Jeg havde bare ikke fået besked om det. Jeg
gik det meste af søndagen og sled mit tøj rent, indtil min
bror kom hjem og forbavset spurgte, hvorfor jeg ikke var
gået til det svømmestævne i 0sterbNs Svømmehal, hvor
jeg ifØlge aviserne skulle møde Fritze. Det kan nok være,
jeg fik travlt med at blive klædt på og forsøge at få fat i
en bil. Desværre mislykkedes det sidste på grund af regn
vejr, og jeg nåede ikke til stævnet. Dagbladene havde en
noget forskellig forklaring på mit fravær. Et sted stod der.
at jeg havde sendt afbud om lørdagen, fordi jeg var for
kølet og Øm over hele kroppen, mens andre syrligt fortalte
deres læsere om min høflighed ved at blive borte uden
afbud. .

Men jeg kom op igen. Ved KØbenhavns Svømme-For
bunds rundskuestævne en måned senere var det meningen,
at Karen Margrethe og Fritze skulle forsøge at få revanche
på 200 m, men af uforklarlige grunde lavede arrangørerne
om på programmet, så jeg kom til at dyste med Fritze på
hendes favoritdistance 100 m. Det passede ikke rigtigt Frit
ze. Og hendes humør blev ikke bedre, da hun efter lodtræk
ning kom til at ligge på den forkerte side af mig.

Om det var grunden til, at jeg slog hende på den hidtil
mest overbevisende måde, skal j eg lade være usagt, men
givet er det, at det gavnede mig, at hun ikke, undtagen ved
vendingerne, anede, hvor hun havde mig. Jeg slog hende
med et helt sekund. Nu var »k anonern e« for alvor blevet
sårbare.

Ved anden afdeling af rundskuestævnet to dage efter
ville ingen af dem møde mig. Svend MØller spurgte hØfligt
Karen Margrethe og Fritze fØr stævnet, hvad de ville svørn
me. Alle brystcrawldistancerne blev prompte kasseret. De
ville begge svømme 100 m rygcrawl.

Aviserne kritiserede Karen Margrethe og Fritze for deres
optræden, hvad der fik dem til at sende en redegørelse til
B.T., hvori det blandt andet hed:
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Efter at have ligget i meget haard Træning de sidste
Meaneder fØr Europamesterskaberne (svØmmet ca. 2000 m
hver Dag), og tilfulde indfriet de Forventninger, man stil
lede til os, er der ganske naturligt kommet en Reaktion
efter Hjemkomsten og de fØrste Dages Virak med Vel
komststævner o.s.v.

Ingen af os har i Øjeblikket Lyst til at træne, endsige
stille op til Stævner, naar vi ikke er i Form. At Greta An
dersen er i Form og har passet sin Træning er beundrings
værdigt, men man maa huske paa, at hun er ganske »ung
i Suemninqen« og endnu har den store Gnist. Vi derimod,
der har svØmmet de sidste 10-12 Aar, er ikke mere besat af
den hellige Ild, jævnfØr at vi begge to har i Sinde at lægg·e
op efter Olympiaden.

K.S.U.s formand, Svend Aage Nørregaard, svarede på
svømmepigernes skrivelse i samme blad. Han udtalte bl.a.:

Min personlige Mening om Sagen er, at vore dygtige
Soemmedamer optræder helt forkert. Det var betydeligt
bedre, at de fik deres indbyrdes OpgØr afgjort 'i nationale
LØb i Stedet for, at de ogsaa skal have »Neruer« over for
hinanden, naar de om ti Dage skal mode Englænderinden
Cathie Gibson. For der [aar de saomænd nok at gøre med
at klare hende, og det var meget bedre, de stod sammen
om den Opgave. At de hævder, at Formen er daarlig, er
i mine øjne en svag Undskyldning. Det viste Fritze Nathan
sens 100 m Tid jo ogsaa, blot var Greta Andersen altsaa
endnu bedre. Jeg vil forØvrigt ikke skjule, at hele Miseren
i Virkeligheden kun skyldes, at de to »Veteraner« er bange
for Greta Andersen. l Torsdags, Dagen fØr det fØrste Stæv
ne, indrommede Karen Margrethe Harup nemlig overfor
mig, at hun var ked af ikke at kunne stille op i Crawl, men
Grunden var, at hun ikke vilde have bank af Greta An
dersen.
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MØdet m ed Cath ie Gibson.

Karen Marg re thes og F ritzes Re degerelse om deres lyst
til træning og de res form blev faktisk endnu m ere mærke
lig, da vi sam le t mødt e Ca thie Gibson, England, præcis 11
dage efter skri velsens frem koms t i avisen. Her van d t Ka
ren Margre the 400 m Crawl på sin hidtil bedst e tid, 5.13,7.

Her havde m an regnet med hårdere konkurrence af den
unge, allerede sår e berømte englæ n de rin de. Berømmelsen
bestod i hendes to andenpladser ved europ ameste rskaber
ne i Monaco i 400 m crawl og 100 m rygcrawl. Begge disse
lØb va ndtes jo af Karen Margrethe Harup. I E ngla n d hå
bede m an, at Ca th ie Gibs on ville fortsætte sin fremgang,
således at hun kunne vin de olympisk guld næst e år, når
der kaldtes til kamp i moderlandets hovedstad. Cathie
Gibson var allerede så vidt i eng lænde rnes bevidsthed, at
hun var modeleret i voks og udstillet i Ma dame Tussauds
cabine t i Lon don.

Imidlertid bl ev den kun 16-årige pi ge »bare« nr. 4 'på 400
meteren , idet både Ka ren Margrethe Harup, jeg og F ritze
Nathansen (i nævnte rækkefølge) kom foran hende. Det
var tydeligt en stor skuff else for den lille englænderinde.

Ved ankomsten til Danmark havde hun fo rtalt, at hun
faktisk kun levede for sin svøm ning, i hvert fald for tid en .
Hun trænede tre, fire timer hv er dag og :helligede sig der
eft er hvile, massage og hvad der e llers kunne forbedre
hendes .form , Vores lærerinde, frk. Ingeborg P aul-Petersen,
fordømte på det kraftigste Cathie Gib sons totale koncen
tration om sin svøm ning. Hun mente, a t det var af det on
de, og at det afgjort ville en de ga lt. Gibson, sag de f rk. Paul
Petersen, ville nemlig gå baglæns ve d den al for m egen
træning. I stede t for hurtigere ville hun modsat blive træt
og langsom. Ingen af hendes piger fik nogen sinde lov til
at træne så voldsomt. De t ville om gående dræbe lysten og
tappe pi gerne for kræfter.
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Frk. Ingeborg ville efter Gibson-besØget give os en til
trængt pause ovenpå europam esters kaberne og de fo rskel
lige modtagelsesstævner og dermed gØre os klar til den
intensive olympiadet ræning næste å r. På et spørgsm ål,
stillet af en journalist , om hvem de r var det størs te håb
ve d olympiaden i London, gik hun klogt uden om det cen
trale, men karakteriserede sin tre elever så ledes :

»Kar en Margrethe Harups bedste tid på 400 m er om
kring 5.11. Hun kan blive en dnu bedre, så j eg skal ikke
udtale mig om, hvorvidt nogen herhj emme elle r i udlan
det bliver hurtigere.

F ritze Nathansen er m eget hurtig. Hun er typisk spri n
ter, men det vil ab solut ikke skade hendes hurtigh ed a t
gå lidt m ere ind for 400 m. Tværtimod vil det give hende
flere kræfter.

Gre ta Ande rs en er stærk. Men hendes kræfter er koncen
tr eret til armen e. Hun sk al have kolossal m egen træning
med benen e, f Ør hun når de helt store resultater, og en d
videre savne r hun ta ktisk overblik.«

På en helt rigtig måde havde frk. Ingeborg Paul-P eter
sen skitseret sine tre elevers evner . Jeg bed naturligvis sær
lig m ærke i de påpeged e mangler ho s mi g, og j eg loved e
mig selv, at der skulle gøres alt for a t over vinde dem m est
muligt.

Olympiadetræningen påb egyndes.

De sids te måned er af 1947 gik roligt. J eg holdt blot no
genlun de træningen ve dlige for ikke a t skulle begynde for
fra, når olympiadeforbered elserne begyndte. Straks i ja
nuar 1948 steg tempoet. F rk. Ingeborg r ettede vide re på
mine iØjnefaldende fejl, og j eg kunne så små t mærke lær
dommens ga vnlige virkninger . Der kom m ere form og
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flugt over min svømning . Mine tilb øj eligh eder til at tab e
distance ved at svømme skævt og komme i klammeri med
tovene f j ernedes mere og mere. Mine b en tog nu også sin
part af arbej det med at k omme igennem vande t, og j eg
fØlte ofte under træningen et h erligt ove rsku d af k ræfter,
fordi en b ehagelig afslapning lidt efte r lidt fandt vej gen
nem min fØr så viltre og temperamentsfulde, m en uøkono
mi ske svømmem åde.

Træningen s hårdhed sattes på hØjeste gear i april. D e
københavnske indenders mesterskaber lå som afslutning
på vin tersæsonen, og jeg ville om muligt gerne nappe eet
elle r to af dem. net gik over al forventning. Det bl ev ifØlge
aviserne mit egen tlige gennembrud. Tre m esterskaber faldt
i min tu rban, dog ikke så nemt som appe lsine rne i Alad
dins. Jeg måtte sandelig slide og kæmpe for dem .

Størst sensation vakte det , a t j eg slog Karen Margrethe
Harup på h endes fa voritdistance 400 m med 15 sekunder,
og jeg svømmede på åre ts b edste tid i ver den: 5.15,4. Her
med trykkede j eg min pe rs onlige rekord med 5 sekunder.

Forud havde j eg lagt en taktik, som jeg håbede a t kunne
fØlge. Det va r dog på nippet til at mi slykkes. Jeg havd e sat
mi g for at fØlge Karen Marg re the Harup på de fØrste tre
hundred e meter for at sæ tte alle kræfter ind på de sids te
hundrede. Harup har al drig være t særlig spur tstærk, så
hvis j eg kunne fØlge med tilde sidste 100 m, burde j eg ret
nemt kunne gå fra h ende i spur ten. De første 100 m var
fantastisk kræven de f or mig, og kort fØr halvd elen af Iøbct
var j eg lige ved at slippe fØlingen med Karen Margrethe,
men jeg bed tænderne sammen, kom over min »døde« pe
ri ode, og alt som løbe t skred fr em , Øgedes kræfterne, og
på de sidste bassinlængder havde jeg uforståeligt let ved
at tage afstand fra Harup. F ritze blev nr. tre på 5.33.

Dette var min fØrste store se jr. At slå europamesteren
med femten sekunder var da noget , man kunne tage og
fØle på, selv om j eg godt vidste, a t Kare n Margrethe sløj ede
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N~gle af min e først e k ammernter- fr a Triton . (De t er Birte J oh an sen nederst). _
BIllede t th . er taget i Mon aco efte r min først e pl ac erin g i et i n te rnationa lt s tævne.
- T rod s de t noget flove »triumft og« ge nn em Køb enhavn ef te r Mon aco-turen , va r

humøret h øjt.
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Mit ansig ts ud tryk på d et øve rs te billed e kunne tyde på, at jeg h avde en forud
anelse om , a t Øh ro-h allen s smukke havhest skulle blive ødelagt ved et kedeligt
uheld . - J eg prøver på at lære Lily Broberg at c raw le. - Efter min verdens-

r r-krn-rl i 100 yar d er iea h er fotograferet med Jytte Hansen .

unød vendigt af, da j eg gik forbi hende ved 300 m eteren.
Hun var vis t en sm ule chokeret. Ba gefter udtalte hun, at
hun selvfølgelig stadig gerne ville vær e den bedst e, men
hun vidste, at jeg en dag fØr ell er siden ville lave den helt
s tor e præsta tion. Hun var blevet overrumplet ved min
spu r t, men hun var ikke im poner et af tiden, den skulle
hun nok k om m e under, inden det gik lØs i London.

J eg var ki steglad. 100 m eter en vandt jeg en håndsbred
foran F ri tze, et ualmindeligt lige løb, h vor de sids te meter
afgj or de sagen. 200 m tog j eg mig også af. Den fik j eg me
re smer tefrit. Har up fØrte til 150 m , hvor j eg Øgede tem
poet. F orbavsen de hurtigt slap Harup fØlingen med mig, og
j eg kunne for så vidt tage den med ro de sidste halvtreds
m eter. Jeg satte dog alle kræfter ind for at få en god tid,
hvilket lykkedes. Tiden noteredes til 2.25 - tre sekunder
dårligere end Ragnhild Hvegers verdensrekord. Bare jeg
dog var blevet presset de sidste halvtreds meter, så havde
der været håb om at slå Hvegers smukke rekord.

Di sse kØbenhavnsmesterskaber var de n bedste optakt til
olympiaden i London, j eg kunne få. D e gav søde forvent
ninger. FØr m esterskaberne havd e j eg trænet kra ftigere
en d nogen sinde, og j eg fortsatte. Intet m åtte forsømmes,
for at jeg kunne være i topform til verdens fornemste
idrætskonkurrencer. For at blive fortrolig med 50 meter
bane trænede Fritze, Karen Margrethe og j eg nogle gange
på Char lottenlund Badeanstalt under frk. Ellen Larsens
ledelse.

Kampen om olympiadepladsern e.

Træningen i Charlottenlund forløb glimrende, og nu var vi
klar til udtagelsesstævnet i Glamsbj erg ved Odense. Aldrig
fØr eller siden er der i Danmark stillet et så hurtigt felt 01>
til 100 m crawl for damer. Det store spørgsm ål var, hvem
der skulle være f j erde deltager på 100 m kvartetten i Lon-
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don. Gunvor Kraft lå nærmest til denne plads, men hun
var ikke erklæret for amatør, efter at hun havde virket
som svømmelærerinde. Skønt der var gået to år, siden Gun
vor var holdt op, og karantænen burde være hævet, var der
tvivl, fordi der var kommet en ny lov, og Dansk Svømme
Forbund anede ikke, om det kunne nytte noget at lade
Gunvor komme på holdet. Man ville jo ikke risikere at tabe
ved diskvalifikation. Da der inden olympiaden skull e af
holdes et møde om lignende problemer i London, valgte
unionen det fornuftige at ta ge Gunvor Kraft med, h vis Det
Internationale Forbund gav lov. Det gjorde forbundet des
værre ikke.

Resultatet i det berømte udtagel sesleb blev, at jeg kla
rede 1. pladsen foran Karen Margrethe. Fritze og Gunvor
svømmede »dødt IØb« om tredie og f j erde pladsen. Derefter
kom Eva Riise, Elvi Svendsen og Kirsten Ove-Petersen.
Alle undtagen Kirsten Ove-Petersen kom med til London.
Aviserne var af den mening, at vor t 4Xl00 m hold var så
stærkt, at vi havde store chancer for at slå den danske ver
densrekord fra 1938 på 4.27,6. Det viste sig desvær re a t
være for optimistisk bedømt, 100 meteren klarede j eg altså
fint, men mine tanker drej ed e sig meget mer e om 400 m e
teren. Var j eg atter i sta n d til at slå Harup ? Sidst, for halv
anden måned siden, gj aldt det københavnsm esterskahet,
men denne gang stod et danmarksmesterskab på spil. Me
ningerne forinden var m eget delte. Ekstrabladet skrev om
»min åndeli ge styrke« på fØlgende måde:

Ikke i psykisk Form. Vi vent er en 'Sejr til Kareri Margre
th e Hamp, fordi Greta Andersen i denne Tid er en lill e
Smule ved siden af sig selv. Rent psykisk har h endes fæ
nomenale Resultater i Maj og Juni indvirket paa h endes
Form. Fra at være Anden-Violin er hun pludselig blevet
Nr. 1, og dette har haft en vis psykisk Virkning paa h ende.
Ikke saadan at [orsiaa, at hun lider af Nerver, men hun
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kan ikke undgaa at fØle, at hun fra at være lovende nu
pludselig regn es for at være sikker GuldmedaljØr i London.
Vi tror ikke, hun klarer Karen Margrethe Hamp i Aften,
:nen tiaar hun er i London, bort e fra hele den hjemlige
A tm osfære, vil hun atter genfinde sig selv og sin herlige
Selvtillid, og paa 100 m tror vi ikke, at Fritze Nathansen
kan slaa hende, selvom hun er en dejlig Fighter. Det er i
det hele taget det dejlige ved vore Svømmepiger. De kan
slaas og gi' sig selv h elt ud i Kampen.

Hvor Ekstrabladets journalist havde sine formodninger
fra om min psykiske til stand, var mig en gåde, men det
var da glædeligt for mig, at han mente, min selvtillid ville
komme tilbage i London.

Konkurrencerne om danmarksmesterskabet på 400 meter
var henlagt til Odense Svømmehal, og j eg blev hurtigt enig
med mig selvom at fØlge samme taktik som ved køben
havnsmesterskabet. Efter sædvane begyndte Karen Mar
grethe hårdt, og jeg havde kun at fØlge med det bedste,
jeg kunne. Karen Margrethe trak fint de fØrste 300 m, uden
at jeg dog et Øjeblik slap hende af syne. Da vi nåede til de
sidste hundrede m eter, var jeg faktisk frisk som en fisk og
sa tt e farten i vejret. All er ed e efter 25 m måtte Karen Mar
gr ethe opgive at fØlge med, og hun var ca. 8 meter efter
mig i m ål. Tiden bl ev 1948's bedste , 5.10,3. Min egen rekord
havde jeg slået m ed endnu 5 sekun de r, og jeg havde bevist,
at sej ren ved k øbenhavnsmesterskaberne ikke bare var et
held igt tilfælde, og at Ekstrabladets påstande om »min psy
kiske form« var gre bet ud af luften. De mange krævende
konkurrencer havd e udviklet mig i den helt rigtige retning.
Nu var j eg gåe t ned på 1.05,8 i 100 m og 5.10,3 i 400 m.
Tider, som uden uheld skulle kunne give mig fine placerin
ger i London.

Jeg havde puslet meget med min stil. Forsøgt at komme
til at ligge hØjer e i vandet og Iøfte skuldrene i armtagene.

3*
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Mine nerver var ved at blive naturligt kontrolleret af vil
jen. Ikke at misforstå derhen, at jeg var blevet kold og
nøgtern. Næ, der var stadig denne kriblen i kroppen fØr
de vigtige leb, men denne uro Øgede kun hurtigheden un
der løbene. Svømningen var blevet mere naturlig for mig.
Forskellige spændinger var overvundet. De afslappede be
væ gel ser begyndte at blive fremherskende. Det gav over
skud af kræfter, og hvad mere var, jeg forn emmede mere
og mere af det såre vigtige »tak tiske overblik«, Nu fØlte j eg
mig situa tionen voksen , vidste h vor j eg blot sku ll e søg e at
holde trit med konkurrenterne, og hvor jeg skulle ta ge
chancen for en total sp ur t.

Til de olympiske lege i London.

Endelig udløstes spændingen om , hvem der skulle med
til London. Det danske svømmepigehold kom til at bestå
af Gunvor Kraft, Eva Arndt, Elvi Sven dsen, Karen Mar
grethe Harup, Fritze Nathansen , Jytte Hansen, Birthe Chri
stroffe rsen, Inge Beeken og min ringhed. F ru Grethe MØller
blev vores leder.

Gla de og forventningsfulde star tede vi alle med lyntoget
til Esbj erg. Dog manglede Karen Margrethe Harup, der
ikke tålte søen, og som derfor var flØj et di rekte til London.

Vi havde en strålende rej se til London. Den af søsvage
frygtede Nordsø var blid og gla t som et stuegulv. End ikke
den mest sesvage kunne få kvalmefornemmelser på turen
fra Esbjerg til Harwich.

J eg var lykkelig over, at min far havde besluttet sig til
at tage med til London. Det gav ro og styrke at vide, at han
var i nærheden, når j eg skulle svømm e. Han var jo m ed
skyldig i, at jeg i det hele ta get var blevet svøm mer , og
havde fulgt mig trofast, siden jeg tog mine fØrste hunde
svømmetag.

I London blev vi indkvarteret sam m en med olympiadens

36

-
Øvr ige kvindelige deltagere. He r fik vi en h erlig tid , som
måske bliver ståen de som den skø nneste i mit liv. South
land Coll ege lå 10 km fr a Wembley Swim ming P ool, hvor
ko nkurrencerne fandt sted , lidt b esværligt , selv om der var
buss er til r ådigh ed fle re gang e om dagen. Gunvor Kraft og
j eg erobrede et rart værelse, hvor vi hyggede os efter bed
ste evne.

Maden på Sou thlan d Coll ege var jævn og god uden a t
kunne m ål e sig med den , vi var vant til. Om morgenen fik
vi cornflakes, spej læg, tomater og m ælk. Mælken var dog
ikke så god som de dansk e keers l Frokosten bestod af fire
san dwiohes, Som regel var det lyst brød med tomat, pølse
og ost , flankeret af sala tblade. Når man kommer uden
lands, fatter man fØrst rigtig t, hvor godt det danske spise
k amm er er. Frokosten så fristende ud, men smagte faktisk
ikke af noget. Middagen havde ofte fi sk som hovedret. Den
så gerne lækker ud, m en sa vne de den fri ske smag. De var
vis t for overgemte, de fi sk . Ellers serveredes der jævnligt
bønner med m eget lidt kØd til.

Vi misund te amerikanerne, der sad lige over for os. De
var velfo rsyned e med madvarer hj emmefra . Det eneste,
de brugte af Londons spise- og drikkeva rer, var vande t, og
de t var k un til a t afkøle deres drinks ! De havd e en Guds
ve lsignelse af herlige frugter : Appelsiner , grape, bananer
og ikke min ds t ananas. Ved måltiderne smilte vi altid
sødt til disse piger fra Slaraff enla n d i h åb om, at der må
ske kunne f alde en bid frugt af til os. Vi smilte forgæves!
E t h old fra Sydam erik a havde så m eget for råd med til Lon
don, a t d e ef ter olympiaden forærede 35 ton s, som de ikke
havde fåe t spist, til Londons fattige. Itali en erne havd e også
egen mad m ed. De ville ikke undvære deres spaghetti, de
res olier og det allermest lækre kød,

Afte nerne tilbragte vi i en lille sal, hvor de forsk ellige
landes repræsentanter gav deres bidrag til den uh yre inter
essan te underholdning. Eller vi fulgte olympiadens forskel-
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lige konkurrencer i f j ernsyn. Størst beundring vakte nogle
amerikanske negerpiger med deres indsmigrende danse.

En fælde .

Pudsigt nok trænede vi ikke særlig voldsomt fØr kam
pene. Der var ikke megen tid til rådighed til hver nation,
så de små stunder, der blev tildelt os, gik med at vænne
sig til vand og bassin. Der var otte baner i Wembley Swim
ming Pool. Under træningen lagde jeg mærke til, at hvor
man vendte efter de første 50 meter, var der sorte kvadra
ter og huller skiftevis. Det var lavet sådan for at skabe en
helhed for synet. Men det kunne godt være en fælde for
svømmerne. Især for mig, der altid har haft svært ved at
få vendingerne til at gå hurtigt og gnidningsløst. Havde jeg
en startbane med hul, hjalp den mig, idet jeg så kunne gri
be fat i kanten omkring hullet og derved komme lettere
rundt. Imidlertid brændte jeg mig i det indledende heat,
fordi jeg troede, der var hul, men der var kun bassinvæg
gen med den sorte kvadrat. Derved tabte jeg en meter og
kom også den meter efter Ann Curtis i mål. Det var en
yderst gavnlig lærestreg til finalen.

Indbyrdes studerede vi nøj e konkurrenterne under træ
ningen i den halve time, der var tildelt hvert land.

Muskler som bryggerheste.

Efter en træningsdag kørte det amerikanske hold i bus
hjem til Southland College. Hvad ingen af de amerikanske
piger havde regnet med var, at hussen også husede de nor
ske piger anført af den tidligere danske udspringerske In
ger Kragh, nu gift norsk. Den meget omtalte Brenda Hel
ser, der var pro forma engageret til Hollywood, gav et ma
lende billede af de danske svømmepiger. som på ingen
måde havde imponeret hende. Karen Margrethe Harup blev

38

-

sammenlignet med en lang orm, og j eg fik betegnelsen
»den store, dovne ko«, der hverken kunne svømme eller
bade. For så vidt var Brenda Helsers udtalelser meget for
ståelige. Vi faldt afgjort igennem ved siden af de ameri
kanske piger, der mødte op i silke-trænings- og dito -svøm- :
medragter, mens jeg for eksempel vadede rundt i en gam
mel træningsdragt, sort og laset og med en bag, som det
meste af Sibirien kunne have boltret sig i. Desuden havde
jeg en halvhvid strømpe om halsen. Den pyntede heller
ikke. Ann Curtis skulle have sagt, at vi danske svømme
piger havde muskler og krop som bryggerheste. Jeg gad
vide, hvad Ann Curtis mente om sig selv. Hun er et hoved
hØj ere og adskillige centimeter mere bredskuldret end j eg,
der ellers ikke er nogen pusling l

En dag var Gunnar Nu-Hansen på Southland College for
at samle stof til en aftenudsendelse. Det gik lidt trægt med
udtalelserne, men vi fik os en befriende latter, da Gunnar
Nu spurgte Eva Arndt om, hvad hun havde at sige til op
holdet i verdens største by. »A ka' it sæj no'et,« sagde Eva,
»men må a sæn en hilsen te' mi' mand og mi børn hj em'
i Århus, så er den i vinkel.« Gunnar Nu behøvede ikke at
svare på Evas spørgsmål.der var gået ind på stålhåndet.

Den store dag.

Vi var nået nær finalen i 100 m crawl. I de indledende
heats havde Fritze Nathansen vist sin form. Karen Mar
gr eth e Harup og jeg var på jævn vis nået til finalen. Tre
af de otte finalister var altså danske. Spændingen var ved
at fortættes. Jeg havde ikke taget mig den forestående op
gave særlig nær, men aftenen fØr finalen blev j eg bragt ud
af ligevægt efter en kort samtale med Fritzes mand, Niels
Jørgen Carstensen. »Ved du, hvem der vinder i morgen?«
spurgte han. »Hvis jeg vidste det, behøvede vi jo ikke at
svømme,« svarede jeg. »Det gør Fritze,« sagde han. Jeg
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skyndte mig hjem til Gunvor Kraft og fortalte om denne
samtale. Gunvor Kraft sagde: »Tag det roligt, svøm du bare
dit eget lØb. løvrigt er det da ligegyldigt, hvem der vinder,
blot det bliver en dansk pige.« Gunvor har altid haft en
dejlig beroligende virkning på mig, så jeg fandt hurtigt
min ligevægt igen.

Natten fØr det spændende lØb sov jeg fortrinligt og Iølte
mig glimrende oplagt næste morgen. Nervøsiteten kom dog
snigende i dagens leb, og henimod aften var der rigeligt
med »nerver« på. Vi tog i god tid ud til Wembley Swim
ming Pool. Da jeg var omklædt, havde jeg så meget feber,
at jeg måtte en tur ud i regnen for at blive kølet af. Ti mi
nutter fØr finalen kom min far og spurgte til mit befinden
de, og da kunne jeg svare, at ganske vist havde jeg nogle
mærkelige fornemmelser i mellemgulvet, men ellers havde
jeg det herligt. Nervøsiteten var næsten helt borte nu. Så
blev vi kaldt til vore skamler, hvor j eg studerede mine
modstanderes ansigter. Ann Curtis, USA, Schumacher og
van Vaessen fra Holland, Ingegerd Fredin og Esther Ah l
gren, Sverige, samt Karen Margrethe Harup og Fritze Na
thansen. Alle sad fuldstændigt koncentrerede på deres
skamler med badekåberne svøbt om sig.

I det indledende heat havde jeg gjort en for mig afgØ
rende fejl. Jeg havde, ligesom mine konkurrenter i finalen,
pænt siddet og ventet på min skammel fØr starten og var
faktisk blevet kold. Derfor tog det mig ikke så lidt tid at
blive varmet op og der~ed få fart i lemmerne, efter at vi
var blevet sendt af sted. Inden finalen var min plan lige
til. Jeg ville, som jeg altid plejer at gøre, tage en lille
svømmetur inden løbet, dels for at få de sidste »nerver«
vasket af, og dels for at få lidt liv i arme og ben. På de
første halvtreds meter ville jeg søge at holde kontakt med
Fritze Nathansen og så lade alt stå til i en, alt hvad remmer
og tøj kunne holde, lang spurt.

Jeg var klar over, at på de sidste tyve meter var Ann
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Curtis hurtigere end j eg, så der skulle altså tages rigelig
afstand forinden. Heldet havde fulgt mig i banefordelin
gen. Fritze Nathansen var på min højre side og Ann Cur
tis på min venstre. Dermed fik jeg let ved at kontrollere
min stilling i lØbet, takket være frk. Ingeborg Paul-Peter
sen, der jo havde lært mig at skifte side i vejrtrækninger
ne. Da officials havde noteret, at det var de rigtige svøm
mere, der sad på skamlerne, og jeg kunne regne ud, at
starten snart ville finde sted, hoppede j eg i vandet og svøm
mede mig en tur et par minutter, og da jeg igen var oppe,
følte jeg mig sikker på, at jeg kunne vinde, hvis jeg holdt
min forudlagte taktile

Så går det lØs.

Så lØd startskuddet, og otte piger flØj ud i flade, strakte
spring for et kort Øjeblik efter at piske vandet til skum,
alle besat af tanken om at komme fØrst i mål. Fritze fØrte,
som ventet, ved halvtreds meter - jeg var lige på siden
af hende, mens Ann Curtis lå godt en meter efter. Hvad
jeg ikke vidste i forvejen var, at Fritze i højeste grad var
indisponeret. Derfor slap hendes kræfter op allerede efter
vendingen. Hun plejede ellers altid at fØre til 75 meter. Nu
måtte jeg selv tage føringen. Jeg lagde alle kræfter i og fik
lagt endnu et lille stykke mellem mig og den nærmeste
modstander, Ann .Cur tis. Da der manglede omkring tyve
meter, halede Ann Curtis, som ventet, ind på mig. Hun
kom tættere og tættere. Jeg så faren, gravede nogle ekstra
reserver af kraftbeholdningen op og kom i mål en halv
meter fØr Ann Curtis. Hollænderinden, Marie van Vaessen,
blev nr. 3. Som den helt store overraskelse kom Karen Mar
grethe Harup ind på fjerdepladsen. Fritzes utilpashed var
vi kede af, hun måtte nøjes med ottendepladsen. Jeg hav
.de bestemt regnet med, at hun var blevet nr. 2.

Efter sejren var jeg helt rundt på gulvet, jeg jublede det
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samme om og om igen. Hvordan kunne det være anderle
de s, når man ikke er en filosofisk, rolig og besindig natur.
Den slags findes, ved j eg, også blandt idrætsmænd. Der var
mange af guldmedalj evinderne i London, som kunne tage
de r es sejre som ganske dagli gdags ting. net kunne jeg altså
ikke.

Det hØjtideligste Øjeblik i mit liv.

Alle de mange måneders hårde træning, avisernes mang
fo ldige skriverier, di skussionerne mellem kammerater og
bekendte, alt var blæst op til en orkanagtig j agt på olym
pisk guld. Sammenfattet en alt for stor opmærksomhed om
nogle få mennesker, som helst skulle bevare fatningen, hvis
de sku lle opfylde de forventninger, der blev stillet til dem.
J eg kunne ikke holde mig i ro, da j eg havde vun det. Jeg
var lykkelig. Lykkelig over al forstand. Far var den fØrste ,
der Ønskede mig tillykke. Jeg fik et kys af ham, netop som
j eg kom op af vandet. Hvor var jeg glad for, at far havde
haft de nn e oplevelse, som j eg vidste glædede ham meget.

Så fulgte de overvældende lykønskninger fra hele det
dansk e kleresi i London. Gunnar Nu-Hansen kom med m i
krofonen, men j eg kunne ikke fremstamme an det end mit :
»J eg er så lykkeli g - jeg er så lykkelig«. Og s å blev jeg
formelig båret op på sej rs sk am len for at opleve det mest
højtidelige Øjeblik i mit liv. Dannebrog gik til tops, mens
musikken spillede »Kong Christian stod ved højen Mast«.
Det var helt ufatteli gt for mig, at vor nationalmelodi blev
spillet for en af mine præstationer ved verdens fineste
sp or tss tævne. Jeg h avde ingen anelse om, at man skulle
stå med front mod flaget , når det blev hejst. Vi stod ellers
med ansigtet mod den helt fyldte svøm m ehal. Ann Curtis
gjorde mig med et sm il opmærksom på, at jeg måtte gøre
omkring, og jeg nåede at dreje mig, uden at alt for mange
lagde mærke til det.
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Jeg beundrede Ann Curtis' enestå ende evn e til at tage et

n ederlag. Hun var forbilledlig. Med et str ålen de sm il Øn
sk ede hun mig til lykke. Det var så hj erteligt ment, at det
faktisk gj or de mig on dt, at hun ikke også havde vundet.
Nå, sener e fik hun jo et par guldmedaljer, så til sidst var
det vist hende, der havde li dt ondt af mig.

Tanker efter slaget.

Om aftenen drømte jeg sødt i vågen tilstand om dagens
begivenheder. Tankerne gik også tilbage til mit fØrste stævne
- en klubmatch for Triton, hvor jeg ikke i min vildeste
fantasi havde tænkt mig, at jeg nogen sinde skulle vinde
olympisk guld. Jeg m indedes med taknemmelighed frk.
Paul-Petersens grundige træning med mig inden olympia
den. Nu forstod jeg også betydningen af turen til Monaco.
Atm osfæ r en ved de store stævner tager ofte fuldstændig
p ippet fra en debutant. Monaco havde hjulpet mig over de
farligste begyndervanskeligheder. Dengang troede j eg ikke
så meget på mig selv og lod mig gå på af bagateller. Men
der var da een, kom j eg pludselig i tanker om, der den
gang troede på mig. Det var redaktør Ettrup, der i Monaco
havde sp å et om min guldm edal j e i London. Da j eg i bag
grun den betragtede al den virak, der blev Fritze til del, da
hun havde vundet lOO-meteren, kom han og sagde: »Vær ik- ·
ke ked af din tredj e plads - du vin der nemlig i London.«

I Lon don var jeg ikke fri for n erver. Langtfra. Prøv at
gå en lang dag uden at tage sig no get til. Kun sp ekuler e på
et lØb, der varer godt et minut. Man må ikke bevæge sig
for m eget , så bliver man træt. Man kan heller ikke hvile
sig uafbrudt, så bliver man sløv. Det er frygteligt enerve
r en de, når ens tanker kun kredser om : »Hvor dan vil det
gå ?« Bag eft er k an jeg roligt indrømme, at jeg var mere
bange for Ann Curtis, end j eg fØr finalen havde ladet mig
m æ r ke med. Ganske vist var jeg k lar over, at jeg havde
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lidt uheld, da jeg tabte til hen de i det in dled en de h eat, m en
jeg h avde aldrig troet , a t hun h avde en hurtigere finish
en d J' ez hvad hun altså havde og også viste i finalen , selvo '
om h un ikke indhentede m ig. Vin der tiden i finalen var ik-
ke overdådig. 1.06,3 havde jeg fØr gjort bedre, bl. a. i sem i
finalen , hvor j eg med 1.05,9 tangerede den olympiske r e
kord. Jeg tror b estemt, at k osten havde forringet tid en.
Jeg savnede i hØj grad den saftige bøf, min far plej ede at
give m ig fØr en kræ vende konkur r ence - altså ikke lige
op til løbet, m en i bekvem tid fØr, så bøffens kraftgiven de
v irk ninger va r overført til legemet. I stedet havde vi p å
finaledagen været meget uheldige m ed m aden p å Sou th
Iand College. Vi fik halvrådden fisk og gam le kartofler til
middag, og j eg led af mavepine og kvalme hele eftermid
dag en. Ale n e maden kunne m eget let have kostet mig gul
.de t. Endnu en gang sendte j eg en venlig tanke til ameri
kanernes lag re af de jlig mad. H er blev gj or t alt, fo r at del
.tagerne kunne yde toppræstationer. Små nationer, ·h vor
,p engemidlerne ik ke er så store, er handicappet p å m ange
m åder. Når deres yndlinge kommer slagne h j em, kan det
skyldes å rs ager, de ikke selv er herrer over. Penge ha r en
foruro ligen de m agt - også in denfor idrætten. Trist n ok 
men san dt ! Endelig fangede den velsignede søvn mig, og
næste morgen fl Øj tank erne til Danmark.

Ooersiremmende dan ske aoisrej eraier,

Havde j eg ikke været forbløffet fØr, blev j eg det til gavns.
da j eg så de danske avisers omtale af min sej r . Jeg synes,
de var gå et h elt over gevin d i deres forsøg p å at overgå
hinanden i fede fi re- og femsp altede overskrifter. National
tidende f. eks. skrev p å forsiden:

Greta Andersen vandt fØrste Guld til Danmark i tyve AaI'.

I referatet fortalte redaktør Evald An dersen om løbet:

4.4

pø

Fritze Nathansen tog, som ventet, strakt FØringen, m ens
Greta Andersen og Ann Curtis laa paa Linie. Da m an vend
te ved halvtreds Meter, fØrte Fritze stadig, m en allerede
ved tres Meter havde Greta Andersen arbejdet sig frem i
Spidsen, og saa gik det mod Maal i haardeste Tempo. Hun
fØrte en Overgang saa sikkert, at man slet ikke troede, hun
kunde blive truet, m en i Spurten k om Ann Curtis m eget
stærkt frem , og hun trak Hollænderinden Vaessen m ed sig,
saaledes at Forskellen m ellem Nr . 1 og Nr. 3 kun var tre
,Tiendedel Sek und.

Meget pudsigt sa tt e sa mme redaktør i en boks på for
side n noter om min fortid. Det lød :

Greta Andersen begyndte at svØmm e som 15-aarig hos
Else Jacobs en.

Viste sig temmelig umulig.
Lyst nok, m en ing en Evner dengang.
Prenede fØrst som Bnjstsuemmer, siden med Rygcrawl.
Begge Dele lige umulige.
Begyndte saa helt forfra i Crawl, og et ter halvandet Aars

ihærdig Træning slog hun fØrste Gang Karen Margre the
Harup i 100 m Crawl i Tiden 1.09,5.

El ev hos Ing eborg Paul-Petersen og uddannet Suem me-,
Gymnastik- og Danselærerinde.

KØbenhavnsmester og Danmarksmester fØrste Gang i Aar.
, Vandt over Fritze Nathansen i 100 Meter Crawl og over
Kareri Margrethe Harup i baade 100 Meter og 400 Meter'
Crawl.
, Tangerede i LØrdags den olympiske Rekord i et Mellem
heat.
, Vandt i Gaar den fØrste Guldmedalje til Danmark i 100
Meter Crawl foran Amerik anerinden Curtis og Hollænder
inden Vaessen.

Med velberåd hu citerer jeg dette, for at andre unge be
gyn dere i svøm ning eller anden spor t ikke skal lade sig slå
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ud af en even tuel dårlig start. Min egen har væ re t alt an

det en d lovende!
I Politiken skildrede »Simon « m eget dramatisk sine ind-

tryk sådan :

Uforglem meligt (jJ j eblik, da Greta Andersen
besteg Se jrssk am len.

For fØrste Gang i 20 Aar sid en Falck-Hansen og H enry
Han sen vandt i Amsterdam, gik Dannebrog i A f ten til V ejrs
paa den olympiske Sej rsm ast. »Kotu; Christian e bruste gen
n em Wem bleys Am fiteater, og paa Æ resskam len stod Gre
ta Andersen paa de t øverste Trin 'efter sin Se jr i 100 m
Crawl i Tid en 1.06,3 efter en sindsoprivende Kamp m ed
Am erikanerinden Ann Curtis m ed de rØdlakerede Taa
negle, der kun blev slaae t m ed 2/ 10 Se k und, og Hollænder
in den V aessen pa a nederste Trin . A ldr ig har yndigere, m e
re charmerende olympiske Præm ietagere staaet paa den
olympi sk e Sk am m el end Ann Curtis og Greta Andersen. De
symboliserede i Sa ndh ed den olympiske Aand, som man
saa tit efterlyser . Greta Andersen var elle vild, da hun steg
op af Va ndet i sin blaa Badedragt m ed det rØde Danne
brogsflag pa a den h vide Badehætte . Om favnet og tiljublet
fra alle Sider sagde h un til sin Soemmeledersk e, Greth e
MØller: - »10, j eg m aa kysse Dem . . .« og gav hende et [(ys
paa begge Kinder. »Vi havde lovet ikke at kysse hinan den,
hvis hun vandt,« sagde Grethe MØller undskyldende.

»Simon« for tsatte i samme tone :

Olym pisk Mester.

Saa sprang Greta Andersen i Ve jret m ed et lille Hop og
k lap ped e Hæ ndern e sammen og udb rod : »Oh, olympisk
Mester, h vor er det dog dej ligt, m en jeg m aa ik k e glemme
min Far.« Saa far er Gre ta Andersen tilbage langs T ilskuer
ræk k ern e, og gamle Ande rsen, som har hold t sig beskedent
tilbage, faar ogsaa et Smækkys paa begge Kinder. S aa sti-
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ger hun op paa den olympisk e Sk am m el i sin sm ukke, h vi
de Sw eater og rode Benklæder m ed vaadt Haar ned ad
Na k ken, m edens Bifalde t sk yller m od h ende fra alle Sider.
Hun vinker sm ilende, nejende mod Publik um og bØjer
h enrivende kvindeligt, lidt gen ert Hove det. Og nu kommer
Ann Curtis op på Skamlen. Hun ler ov er hele Ans igte t
og trykker Greta Andersen hjert eligt i Haanden. Men nu
intoneres »Konq Chris tiane, m eden s de dan ske Idrætsmænd
synger m ed. Bevægelsen ov ervælder Gre ta Andersen. Smi
let af lØses af A lvo r, og nu ved hun knap, hvor hun sk al se
h en . Prajektererne spiller mod Pigerne, og de maa vende
Prof ilen halvt mod det skarpe L ys, for at Folk rigtig kan
se dem. Gre ta græder ikke, m en vi andre er ved at faa en
Klum p i Halsen. De t er et saa uforglemmeligt smukt Bil
lede paa yndefuld Ungdom, at der ikke er en Tilskuer i
S uom mehallen, der ikke er betaget af det.

Hvor tiden dog forandr er ens syn på r eferater . Straks
efter syn tes jeg - tr ods alt - a t r ef eraterne var i orden.
Det gør j eg på en m åde stadig, men nu fire år efter kan
j eg god t se, at de var alt for overvælden de.

På Buck ingham Palace .

Det var på denn e dag, en fl ok danske havde den st rålen
de opl evelse at blive modtaget på Buckingham Palace sam
m en med 200 idrætsmæn d fra andre lande. Holdet, der
havde fåe t den æ re a t repræsen tere Danmark, bestod af
to ledere, kaptaj n von Holstein-Ra thlou og direktør Axe l
Lundqvis t, fæ gtersken Karen Lachmann, der h avde sk affet
Danmark en sølvmedalj e, løberen Niels Hols t SØrensen,
fodbold spilleren Karl Aage H ansen, ho ckeysp illeren Otto
Busch og undertegnede.

Alle gæs terne samledes i slo ttets store bal sal og kom der
eft er, land for land, ind til maj estæterne. P r ins Axel og
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prinsesse Marg rethe præsen terede det danske hold for den
engelske konge og dronning og forklarede, hvad de enkelte
havde bedrevet 'under legene. Vi hilste også på enke dron
ning Mary, prinsesserne Elisabe th (den nuværende dron
ning) og Margaret Rose sam t på hertugen af Edinburgh.

Vi var overraskede over de n ligefremme måde, de kon
gelig e højheder modtog os på. De talte med os om forhol
dene ved indkvarteringen og konkurrencerne. Niels Holst
SØrensen fik lejlighed til overfor den engelske dronning at
udtale sin glæde over opholdet i Richmond lejren, hvor alt
var i den finest e orden. Prinsesse Elisabeth lykønskede mig
til min sej r i 100 m crawl, som hun havde fulgt i fjernsy
n et. Hun sagde, at det var et flot lØb, men en meget kneben
se jr til mig, kun et par centimeter foran Ann Curtis. Jeg
svarede, måske lidt for rapt, at det mindst var en halv me
ter, og for at være sikker på, at prinsessen havd e forstået
mit en gelske, m arker ede j eg afstanden med hænderne. Eli
sabe th udbrød da helt brød ebetynget: »1 am so sorry l«

Efter en rundgang i det m eget flotte og pompøse slot blev
der i en mægti g sal budt på vin, kager og sandwiches. Jeg
b lev ikke så lidt overrasket , da j eg i en lyserød kage med
creme blandt andet godt minsandten også stødte på en an
sj os ! Sådan havde j eg dog aldrig fØr få et server et ansjoser.
Opholdet på Buckingham Palaceblev et skønt minde om
London og England, ikke mindst på grund af den tvangfri
måde, de kongeli ge forestod recep tionen på.

Tragedie .

Min næste opgave var 400 m crawl. LØbet, j eg havde glæ
det mig allermest til. Det blev en tragedie.

Dagen fØr det indledende heat var jeg blevet slø] , De
sids te dages nervepirrende begiv enheder havd e fremskyn
det den månedlige utilpashed , vi kvinder er behæftet med,
hvad der stj al så godt som alle mine kræfter og gav mig
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Mit sids te måltid før 100 m finalen i London. - P å . sejrsskamlen. - Da »Kong
Christian« b lev 'Spillet første gang l London.
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både mave- og hovedpine. J eg slugte en hel del tabletter ,
men de kunne ikke f j erne »on det«.

Da j eg hoppede i vandet mod nogle konkurrenter, som
j eg under normale forhold ret nemt kunne have slået, fØlt e
j eg mig uendelig svag. Tung i hovedet, kvalme og m ed
ben som blylodder. De fØrste 100 m gik nogenlunde, selv
om j eg allerede her var distanceret. Men alt som lØbet
skred frem, tabte jeg fuldstændig fØling med, hvad der
foregik omkring mig. Alt svøbte sig i en tåge. Kun mit in
stinkt sagde: »Bliv ved - bliv ved.« Men viljen måtte bØje
sig for naturens luner. Pludselig mærkede jeg en frygtelig
sam mentrækning af mine m avemuskler, og så tabte jeg
simpelthen bevidstheden.

Jeg kom først til mig selv, da jeg blev båret op af van
det, efter at mine raske redningsfolk, Nancy Lees, USA, og
Elem er Chatzchmarry, Ungarn, havde hentet mig op fra
bunden af bassinet. Jeg blev lagt på en båre i Wembley
Swim ming Pools hospital, bundulykkelig over episoden,
de r havde snappet min store chance for at vinde guld til
Danmark.

På det venligste blev jeg trøstet af en lang række danske
m ed prins Axel, prinsesse Margrethe og bankdirektør Ing
holt i spidsen.

En taxa havde nær væltet en dansk sejr.

Om aftenen var jeg heldigvis atter på højkant. H er var
vi på nippet til en ny, dansk tragedie. Karen Margreth e
Harup skulle svømme finale i 100 m rygcrawl, men et kvar
ter fØr starten var hun ikke til at find e i Wembley Svørn
mehal, og der herskede naturligvis stor ne rvøsitet i den
dans ke lejr. Fru Grethe MØller havde indlogeret Kar en
Marg r ethe på et hotel, for at hun kunne få et par timers
ro inden det afgørende lØb, men da de skulle til svømme
h allen, udeblev den bestilte taxa. Forsøgene på at få en
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bil mislykked es. T il sidst m åtte de ta~e med .un~ergrunds

o løbe det sids te styk ke vej . Kun ti mmutter fØrbanen og sa . o ø
sk udde t gik til f inalen, var Harup l hallen. Og sa sv m-

d Karen Margrethe en dda et m eget sm uk t lØb og van dt
me e t ' tiden 114 5 Ny olympisk rekord. Den tidligeresuveræn l l . . , . I

havd e Karen Margre the selv sa t i det indledende h eat.

Mit uh eld sætte r en diskussion i gang.

Skuffelsen over mit uheld på 400 m forsvandt hurti~t.

Efte r en beroligende indsprøj tning blev j eg snar t h elt kvik
igen. Den overstrømmen de venlig hed, jeg ~Ødt: all e veg.ne ,
gav mig også nyt mod. Mit tilfælde bl ev m dgaen de drøf
tet , og man diskuterede ivrigt , o~ man sk ulle la?e n~ture~

råde eller som amerikanerne gJor de, h olde disse l l~on

kurrencer 'så genere n de in disposit ioner i sk ak ved piller
Iler inj ektioner. Ho s amerikanerne var dette sp ørgsm ål

~ god tid bragt i orden ved kyndig lægehjælp. Ingen af de-
~'es m edalj eem ner blev bragt ud af fysi~k ligevægt. o

Hos os ser man jo no get anderledes pa dette sp ørgsm ål,
Vi er h eldigvis ikke meget for brug af midler, de.r slå r ens
daglige væ remåde ud af trit. Me~ de t er n~ trIst. for : n
pi ge, der har trænet målbevidst l m ange mane?eI , vær et
afh olden de fra de såkaldte livets goder, passet sin seng og
spis t fornuftigt , at møde op den da g, det gælder, og ~ære

tappet for alle de op trænede kræfter P~ gr~nd .af. et Ild e
befindende, som en læge på en uskadelig made l tide kun-
ne h ave forhindret. .

De n morsomste rep lik om min lille »tragedie« sag de en
h err e til mig, da vi kom hj em f ra olympiaden. p en lød:
»J eg har ofte m cdt mænd, der va r kede af , at en ?Ige havde
no gle dages mavepine, m en de t er fø rs te gang, Jeg har se t
en hel nation være ked af det l«

Beg ive nheden var slået mægti gt op i den engelske pr ess.e.
Da jeg van dt gul dmedalje, var det blot nævnt m ed petit.
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De engelske aviser var i det h ele taget sle t ikke så olympisk
p ræged e som for eksempel de dansk e. Derimod stod der
spalte op og spalte ned om eng læ n dernes yn dlingssport :
H undevæddeløb og cricket. Men da jeg faldt sam men i
Wem bley Swim ming P ool, var der pludselig olympisk
»stof«. To timer efte r uheld et bl ev det skil dr et på av ise r
ne s forsider m ed dr amatisk tekst og adskillige billeder.
Avissælgerne skreg på gadeh jØrnerne : »Dansk svørnma ,
champion druknet i Wem bley!« Jeg brillerede ikke i den
engelske pr esse, da j eg svØmmede mit livs lØb, m en bl ev
forsidestof på grun d af en besvimelse.

Besøg af min farligste konkurrent.

Sådan er livet. Den ene dag vin der man guld og er mere
en d ellevild af lykke, dagen efter er man ved at drukne
- både bogstavelig talt og i sorg. Ann Curtis og Brenda
Helser fØrte an i en amerikansk kva rtet, de r besøgte mig
kort efter mit uheld i Empire Pool. De lod sig ikke sta ndse
af k on trollØre r eller an dre, der ville nægte dem adgang
til sygeværelset. Ann Cur tis brast i gråd, da hun så mig.
Hun mindedes en lignende sit uation ve d de amerikanske
m estersk aber, hvor hun m åtte bæres bort m ed mavekram
p e. Ann Cur tis var oprigti gt bed rØvet over, a t j eg p å denne
m åde bl ev berøvet min chance i 400 m crawl. H un var klar
over , at hendes egne chancer var steget, selv om hun r eg
nede fuldt så meget m ed Kare n Margrethe Harup, m en
viste atter sit fine sinde lag ve d at sige, a t det best emt ikke
var p å konkurrenternes syg dom me, hun Øns kede at sej r e.

På'en igen til 4X 100 m eteren.

Allerede næste dag var jeg så godt r estitueret, a t jeg
k unne deltage i in dleden de heat på 4X100 m . Danmark
sikrede sig re t til deltagelse i finalen , og vore forhåbninger
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om guld her va r store. FØr finalen prøvede j eg helbredet
ve d en lille tur i van det. J eg fØlte mig veloplagt og var op 
sa t på at udslette indtrykket fra 400 meteren .

Alt tegn ed e lyst. Eva Arndt la gde for. Hun kom ind som
nummer fire efter Corridon, USA, og pi gerne fra Holland
og Sverige. Karen Margrethe svemmede det tabte terræn
in d, så da j eg star tede på tredie tur, lå Danmark, USA og
Hollan d på linie. Da F ritze Na thansen be gyndte sidste tur,
fik hun halvanden m eters forspring for Ann Curtis. Fritze
tog på de fØrste halvtreds meter yde r ligere afstand fra
Ann Cur tis. In d til fem m eter fØr m ål var Danmark stadig
i spidsen , men så kom Cur tis med en forrygende spur t og
rØg i mål 7/1 0 sek un d fØr Fritze.

Skønt vi fik sølv , og sk øn t både Am erika, Danmark og
Holl an d slog den olympiske r eko rd, var vi dog lidt sluk
Ør ed e. J eg m å indrømme, a t det måske var min skyld, at
vi ikke fik gulde t. J eg havd e forinden løbet bedt om at
svømme tre die tur, fordi j eg ikke stolede nok på mig selv
eft er uheldet og derfor ikke turde tage ansvaret for at
svømme sid ste tur. Imidlertid var jeg så oplagt , a t havd e
jeg svø mmet sids te tur, tvivler j eg på, at Ann Cur tis havde
slå et mig. Ann Curtis har da også senere sa gt, at hun så
sin store ch ance i, a t hun på sin tur sk ulle møde F r itz e.

Ann Cur tis svømmede den hurtigst e 100 m crawl for da 
mer, 1.04,8. Hun kommenterede sin præstation med sit sø
dest e smil og orden e: »Nogle gange kan j eg i holdkapsvøm
ning gå så hurtigt, at j eg må ta ge mig til hovedet. Jeg er
k lar over, at jeg i aften har svømmet mit liv s løb, m en jeg
vill e også vinde, fordi jeg tror , at de t var min eneste chance
for at få gu ld mo d Danmarks guldpiger.«

Det sidste lØb i L ondon .

Re t fik hun nu ikke. Dagen eft er vandt Ann Curtis 400 m
foran Kare n Margrethe Harup. Både Karen Margrethe og
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Ann Cur tis havd e vun de t deres semifinaler. Begge i ny
olympisk rekord. Harups tid var dog et halvt sek un d bedre
end am erikaneri n dens . Der va r så ledes begrundet h åb om ,
at eur opam este re n også på denne distance kunne vin de
guld.

Ka ren Margrethe agtede at svømm e efter samme taktiske
plan, som ga v bonus i Monac o. F ritze skulle søg e at trække
hende fra konkurrenterne i en voldsom sta r t, og så skulle
Harup prØve at holde forspringet. Det glippede. Ann Cur
tis var også her for sp ur tstærk. Hun se j r ede foran Kar en
Margrethe, der dog havde den triumf at blive største da n
ske m edalj esluger ved Lon don-olym piaden. Een guld- og
to sølvmedaljer - og så m å hen des overrask ende fj erde
plads i 100 m crawl ikke glem mes. En dansk præst ation,
som bliver meget svær a t slå .

400 m eter en, hvor j eg desværre måtte nøjes med at være
til skuer , var sidste officiell e svØmmekonkurrence for da
merne ve d olympia den. Danmark ko m dog med i en dnu
en dyst, idet Karen Margrethe og j eg var med på E uropas
h old i verdensdelenes kamp på 3X l 00 m tvungen ho ldkap
svømning ved den storslåede opvisni ng , der af sluttede
svØmmekonkurrencerne i Empire P ool. Europa van dt for
an Am erika, og derved fik vi en ual mindelig fl ot afslu tninø

o • o
p a et sm dsop riven de verdensstævne .

Og så k unne vi endelig slappe af.

Så længe ko nkurren cerne stod på, var de r selvsagt ikk e
tid til at kigge på Englan ds mange historiske sevær dighe
der. He ller ikke bageft er b lev der levnet megen tid. Men
vi nåede dog ud p å en herlig bustur til Windsor Ca stl e og
E ton med dansk smørr ebrø d, fl Øjet hj emmefr a, samt dan
ske eksportøller. Denne heldagstur blev en p ragtfuld af
slapning eft er alle de foregående da ges strabadser. Vi nø d
det i fuldt m ål. Vi pj atted e, vrøvlede og grinede ad alt og
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alle bare for at komme fri af de nerver, der h avde r edet

os som marer i lang tid.
På Eton jo g vi rundt i det gamle, ærværdige coll ege på

alle de ste der, h vor der stod adgang forbudt. Og det stod
der næsten overalt. Kun vandreh allerne var åbne for publi
kum. Vor es bramfri opf'ersel var dog sikker t ikke meget
anderledes end den, man kunne opleve, når E tons kost
sk oledrenge var der. Den tidligere fodboldspiller Johannes
Nielsen, »Arm e og Ben«, gjor de stor lykke, da han på. sl~ise
salens balkon med gr avrøst citerede Rudyard Kiplings
di gt »On the Road to Man dalay« . Den fornøj elige tur fort
satt e ude i Richmond lejren, der ellers var fo rbeholdt
olympiadens mandlige deltagere. I en stor biograf m ed
scene optrådte en lang række danske idrætsmænd. T~e
springeren Preben Larsen spillede og sang. Han var fin
fin, men han er j o også kapelmester i sit borgerlige liv.

Fra Richmond tog vi ind til London i en af de toetages
busser. Den tu r vil j eg alt id min des . De englænde re, de r
var m ed i bussen, sikker t også. Konduk tØr en, en sød, ung
pige, var overmå de frisk. Hun lod Erik Chr is toffersen, vor
enes te m andlige svØm mer ved olympiaden, p asse stop- og
afgangssignalerne, m en s hun selv sad på skødet af »Ar me
oz Ben« og sam men med ham sang »Be au tiful Dreamer« i
e~ m eget fØlelsesfuld duet. De engelske passagerers køli?e
ro kom p å en endnu h år der e prøve, da »Arme og Ben« f'ik
overladt konduktØr ens task e med penge og billetter og der
efter gik rundt i vognen prikk en de de forblØffed e englæn
dere p å skuldrene og bad om at måtte se deres billetter. Jo,
det var en London-bustur ud over det sæ dvanlige.

En dejlig fest - m en k ortvarig.

Sids te afsnit af vort Englandsbesøg gik for sig i en fl ot
etablissem en t kaldet Paramount Hall. Alle deltagerne, der
var færdige m ed olympia den, var indbudt, og h er gik det
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efter et hØjfornemt ritual. En prunkende toast m aster i
sort og rødt liberi m ed en lang række medaljer, dog ikke
olympiske, holdt p å tør og værdig m åde justits. Modtagel
sen skete ved indgangen til den festsmykkede hal, hvor
middagen bl ev serveret. FØrst hilst e vi ,på bankdirektør
Ingh olt , som præsen terede os for prins Axel og p rinsesse
Margrethe sa m t for aften en s vær t, den dansk e ambassa der
i London, grev Reventlow.

Hyggeligt grupp er et ved en rundkreds af småborde nød
vi middagen og glædede os rigtigt til en dej lig aften med
dans og god musile Af tene n blev også udmærket - m en
alt for k ort. Nu havde vi i lang tid gåe t tidligt i seng hver
aften og r egn ede naturligvis m ed , at nu, hvor konkurren
cerne va r ovre, m åtte vi være længe oppe. Men om forla
de lse ! Det blev der ikke noget af. Klokken 23.30 blev der
ringet til afgang, n etop som der var mest fart og fest over
foretagendet. Lede rne havd e åbenbart hæftet sig særlig t
ve d de t ga mle ord om at holde op , m ens legen er god.

Far 'h avde en overmåde fin aften. Han k om til Par a
mount Hall midt under m iddagen . Han havde spurgt por
tier' en , om han m åtte tale med mig. Det kom prins Axel
for Øre, og prinsen inviterede da far hen til sit bord, hvor
han på sæ t og vis fik en kongelig aften ud af det! Om han
befandt sig helt fri i det forn emme selsk ab, er en anden
sag. Han havde ikke regn et m ed at komme så fint i byen
og var derfor i sit dag ligdags tØj, som han havde trasket
rundt i under h el e londonopholdet, så helt nypresset så det
ikke ud! Desuden va r han også blevet godt langhåret. Mod
tagelsen ve d festens hovedbord var imidlertid ikke ring ere
af denne gr un d, og mon ikke det kun var far, der havde
en lidt flo v fornemmelse. Som aften en skred frem, fandt
han sig vis t bedre tilrette.
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Det går atter hjemad.

Afskeden med Southland College foregik uden falbela
der af nogen art. Vi 'pakkede vore kufferter, spurtede til
Liverpool Street Station, entrede toget og kørte til Harwich.

Om bord på »Kronprins Frederik« blev vi modtaget af
kaptajnen, der delte blomster og håndtryk ud til hver en
kelt kvindelig deltager. Da skibet havde forladt havnen,
blev medalj etagerne inviteret til en af de fine saloner, hvor
der blev serveret champagne og småkager. En meget ude
mokratisk gestus af kaptajnen kun at invitere præmie
tagerne. Hvis han ikke havde champagne nok til alle del
tagerne, havde det været rimeligere slet ikke at give noget.
Det kunne kun skabe misundelse hos den ene part og flov
hed hos os, den anden.

Hjemturen over Nordsøen .hlev akkurat så god som vejen
ud. Ingen vind og ingen søgang, Det var en vederkvægende
sørejse. Nær Esbjerg var fØrste danske modtager en flyver,
som med sin maskine kredsede rundt over skibet og ka
stede røde og hvide nelliker ned. De skulle have ramt ski
bet, men rØg desværre alle i vandet. Tanken var dog lige
god for det.

En modtagelse, der helt tog vejret fra os.

I Esbjerg blev vi vel nok overrasket over de tusinder af
mennesker, der havde taget opstilling på kajen for at mod
tage os. Det var der ingen af deltagerne, der havde drømt
om. På selve kajen var der arrangeret den helt store vel
komst med tribuner, blomster, flag, guirlander og meter
lange lærreder med velkomsthilsener til os. Borgmesteren
for Esbjerg :bØd holdet velkommen i kønne ord og takkede
for indsatsen i London.

Et stort orkester fulgte os fra skibet til toget, og så be
gyndte en fantastisk og uforglemmelig rejse gennem Dan-
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Tre situationsbilleder fra min collapsø i 400 meteren, hvor Nancy Lee og Chatz

marry hentede mig op fra bassinets bund.



Fra den fantasti sk e modt agelse p å Rådhusplad sen efte r Londonolympi ad en. 
Sammen me d min fa r, mo r og ·b ror beundrer jeg borddekor ati on en ved middagen
på Am ager. - Je g takker for d en smukke ve lkoms t, Valby gav mig. - P å en

tr ibu ne foran sl agt ermester St r yhns butik holdt sk ues pillerforb u n de ts formand,
skuesp ill er Kaj Holm, på va lb yb orgernes vegne en velkomsttale. - Her morer El se
Jacobsen og jeg os over en af h an s replikker. Bem ærk b aggrunden: 1. kl asses flæsk!



Efter finalen i 4 x 100 meter crawl, hvor Danmark fik sølv . - » I~ro nprins Fre~
derik«s kap tajn ønsker ve lkommen og til lykke. - Frede Borre l samtale me

Elvi Svendsen.

mark. På alle sta tioner stod der klynger af mennesker med
blomster, som de kastede ind i toget, der snart lignede en
hel blomsterforretning. Når vi kom til de stør re byer på
vejen, kørte toget ganske langsomt igennem, for a t de man
ge mennesker kunne få lejlighed til at hilse på deres spe
cielle venner eller holdet som helhed.

Jeg blev efterhånden så træt af at vinke, at jeg de sidste
par timer måtte låne »Stoffers« arm. Han stod bag mig
og vinkede. J eg orkede ikke selv at lofte mine arme mere.
Det havde været m ere anstrengende end selv den hårdeste
svømmetræning med armene alene!

På Stor ebæltsfæ rg en bl ev holdet in solidum trakteret på
bedste måde af kaptajnen. Denne chef gjorde ikke for
skel på Per eller Povl. Vi fik dejlige rejemadder, middag
og kaffe. F ar holdt sig be skedent udenfor, men en behjer tet
sjæl hentede ham ind, for, som »sjælen« sagde, far hørte
jo m ed til holdet.

Blomsterturen gennem Danmark fortsatte over Sjællan d
for at ende m ed den mest eventyrlige m odtagelse i KØ
benhavn.

I KØbenha vn.

Skønt vi var forsinket en lille halv time, og skønt det
nærmest øsregnede, var der så mange m ennesker på Ho
ved banegårdens perroner, som jeg aldri g fØr har se t. Lyn
toget, der slet ikke på de nne skønne tur gennem D anmark
svarede til sit navn, la gd e ind ved kongeperronen. F lott ere
kunne de t ikke vær e. F amili e og nærmeste bekendte havd e,
mod forevisning af kort, fået lov til at kom m e ne d på an
komstperronen. De hj emkomne må san delig have haft en
stor familie, for kongeperronen var fyldt til bristepunktet.
Også de andre perroner var stopfyldte. Mor var med be
svær sluppet gennem n åleø] et til perronen, og j eg fik et
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rigtigt knus, kys, sm il, kærl ige ord - og en enke lt lille

tåre.
Leveråb skyllede i bølger gennem Hovedbanegår dens

h aller. Dynger af blomster regne de ned over os. Det sy.dede
af gensynsglæde . Masser af m ennesker omfavnede hinan
den . Tit uden a t vide, h vem de om fav ne de, m en bare fo r
at give et bevis på deres glæde. Hv or var de t dog vidunder-

ligt, dette her!
Da den fØrst e rus havde lagt sig en smule, samle den

'omlym piadedelt agerne, og i no genlunde lige rækk er og ge
ledder vandrede vi så op til en m enneskemængde, der bo g
stavelig t ta lt gjorde os stumme. Ri dende, gå en de og stå 
ende politi m åtte bruge al kraft og myndighed for at holde
mæng den i skak. En flØj te kaldte os til orden . Vi k om ind
i marchkolonne, og da holdet stod parat til at gå ad Tiet
gensg ade mod Vesterbrogade, lØd der pludselig ~t hallo
i no gle kæmpehøj ttal ere. Det var næstformanden l Dansk
Idræts-F orbun d, Alf r ed Chris tensen, de r talte. Han sag de
under lydhør tavshed: »Glæder og skuffelser har I hentet
i London, men glæ derne er fles t. Vi vil i denne fe stlige
stund sende en tanke også til lØberen Herluf Ch ristensen,
som ved sit triste uheld derovre er hindret i at være med
os her. Idrætten har I gjor t ære, og den har skaffet j er
ære. I sig selv er den ikke måle t, m en midlet til at nå de
livsmål, hver især har sa t sig.«

En publikummer u dbr agte et leve, der blev kraftig t fulgt
op af de mange tilskuere.

Rådh uspladsen - modtagelsens kulmination.

Med fanebær erne foran satte eng landsfarerne sig i be
vægel se mod Rådhuspladsen. P oli ti på motorcykler, på
heste og i hØj ttalervogne sØrgede for passage genne m m en
ne skeh avet. Jeg fØlte m ig som i en drØmmeverden . Alt var
for usandsynligt til, at de t kunne være sandt. Gaderne om-
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kring Rådhuset og selve pl adsen var proppet til meget
mere end trængsel. P å ve j en fra hovedbanegården og til
R ådhuset blev vi overdænget med blomster i en symfoni af
skønne farver. Trafikken m åtte kapitulere. Ingen biler el
ler sporv ogne havde nogen jordisk ch ance for at mase sig
genne m mylderet.

F oran Rådhusets hovedp art va r der opstillet en kæmpe
tribune, som m ed lethed kunne tage hele h oldet. Her blev
vi still et op med front mod en Rådhuspl ads, som jeg aldrig
fØr havde se t magen til. Overalt var der mennesker. I tætte
rækker var til skuerne pakket på jorden , ja selv over den !
De hang i trækronerne, lygtestanderne og på hustagene.
Ufors tåel ig t, a t vi havd e vakt en sådan begej string ho s k Ø
benhavn erne. Avisernes kolossale omtaler af olympiaden ,
og vel endnu mere Gunnar Nu-H ansens fabelagtige r epor
tager, havde skab t en stemning, der nærmede sig eks tase.
Rådhusp ladse n lign ede et amfit ea ter, hvor alt var ta get i
brug - også sce ne n, i dette tilfælde muslingeskallen. Som
en kile i den velmenende stØ j fra til skuermasserne skar en
stem me igennem. Det var borgmester Julius Hansen, der
på byens veg ne ville byde fØrste del af det danske olym
piadehold velkommen hj em. Borgm esteren sagde , mens
han stod barhovedet og uden frakke i den silende regn:

»Vi mange tusind foran KØbenh avns Rådhus, hele KØ
benhavn , hele det dansk e folk, byd er j er velkommen
h j em. «

Dereft er r ettede borgm esteren en tak til forfatteren Josef
P etersen , der havde få et sin tredie olympiske sølvmedalj e
for en novelle med græsk motiv. Her fik j eg for først e gang
at vide, at der også va r noget, der h ed olympisk kamp om
k uns t og litteratur. De t havde jeg ikke fØr haft anelse om!
Men det var der vis t også andr e, der ikke havde. Jeg h ørte
adskillige r åb om , at man ville se den ne Petersen . Hvor var
han, og hvordan så han u d ? Borg mester Julius Hans en for t
satte: »Sjældent er landsmænd s færd ude i ve r den blev et
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fulgt så opmærksomt herhjem~e som j er es. Den ? anske
presse har lykkeligvis været betjent af ~e ypper~te Idræts
journalister og gennem radioen har VI fulgt j eres kon
kur rencer. Der burde have været udsat guldmedalje også
for landenes radiosp eakere ; så er jeg sikker på , a t Gun
nar Nu-Hans en h avde fået den !« Et vældig t j a-h røl lØd fra
tilherernc. Om det var bo rgmesteren s ord, der ?av stØd~t
til , a t Gunn ar Nu-Hansen fik h ele to guldmedaljer for S111

pragtpræstation i L on don, ve d j eg ikke, m en at han for
tj ente dem begge, er vi vis t alle enige om.

Derefter ridsede borgm esteren lidt histo rie op om de
olympiske lege , og han slu ttede sin velk omstt ale med at ud
bringe et le ve for den danske ungdom. Et leve, der blev
fu lgt op af .de mange tus in de r , så det lØd som en torden,
der gik h en over byens plads.

Derefter 'p ræsen ter ede Ole Bjørn Kraft, Gunvors far, del-
ta gerne en for en. Jeg ved fra Gunvor Kraft, a t h ele hen des
familie havde været m eget ked af, at hun var blevet ude
lukk et fra deltagelse. Men den havde med storsind bøjet
sig for Den Internatio nale Federa tions kendelse .

Da alle var præsenteret , le d der råb om , at en af pigerne
skull e sige noge t. Ingen af os var belavet på det , og vi var
slet ikke situa tionen voksen. Men folk blev ve d a t kalde, og
så vovede j eg m ig frem m ed en spagfæ rdig tak til alle, de r
h avde vis t den danske idræt en så k olossal in teresse. Vi
sa vnede ordforråd til a t u dtal e vore fØlelser i de nne stund.

Så trak vi os i tørvej r i Rådhuset, hvor vi i de n sm ukke
fes tsal p å anden sal b lev trak teret m ed de traditionelle
pandek ag er og med rej er, lak s og hummer. Herlig t igen
a t sæ tte tænderne i de n de j ligste mad i ve rden l

Nu blev der tid til at hilse på familie og venner, fortælle
små og store ting om den eventyrlige rej se. Vore auto?ra
fer måtte vi også pr ente i Rådhus ets gyldne bo g, fØr VI ad
bagporten blev lodset u d af Rådhuset.

60

r
I

I
Mere virak.

Nu mente j eg, a t festligh ed erne var forbi for denne gang.
Men om forladelse ! Slagtermes ter Stryhn, MØlle Alle i Val
by, h avde arrangeret middag ho s sin søs ter p å Am ager. At
spise igen lige efter Rådh usets overdådige traktement var
vist umuligt. Men da vi bl ev bænket ve d det fantasifulde
middagsbor d, gled der alligevel en del steg og is ned.
Stryhns far havde h ele natten puslet m ed at arranger e et
fea gti gt springvan d m ed et s tor t bassin midt p å bordet. I
bassin et fl Ød små du kke-svømmepiger . S ikken et arbej de,
der var lagt deri!

Overraskelserne var ikke forbi endnu. Efte r middagen
bl ev j eg med min familie anbragt i en kortege af biler og
kørt til Valby, hvor en dnu en modtagelse vented e. Med di 
r ektor Hasselstrøm ved rattet og Valbyvelkomstens arran
gøre r, restauratør P ersson og slagtermester Stryhn, på bag
sæ det med mig imell em, blev jeg kørt i den flotteste åbne,
blomstersmykked e vogn, j eg no gen sin de havde kørt i, ud
til Valby.

På Toftegaards P la ds var der et nyt h av af m ennesker.
H us ene rundt om va r pyntet med blomster og da nnebrogs
flag. I forvej en va r j eg m ere end tummelumsk, nu blev jeg
fuldkommen slået u d over den fantastiske modtagelse, der
ikke syntes a t ville tage nogen en de. Politiet havde afspær
re t en runde om To ftegaar ds Plads. Der bl ev vognen kørt
eft er Sporve j enes store orkester, fars eget ork ester, som vi
k alder det. Han er nemlig ansat ved KØbe nhavns Sp orvej es
væ rks tede r . Efter runden fortsatte orkestr et og vognen op
ad To ftegaards Alle m od MØlle Alle. Overalt hang menne
sk er i lag i vinduerne eller p å alt anerne. P å ga de n var
vrim len så stæ rk, a t polit ie t kun m ed m øj e kunne skaffe
plads til vogn en e. Ved indkørs len til den elle rs så stille
l\: øll e All e var der r ejst en flot æresport af egeløv og geor
gmer. Jeg var stærkt bevæget. Over æresp or ten sad et for-
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gyldt skjold m ed inskriptionen: »Tak for din indsats!
Fra Valbyborgere.

Også over vores opgang i nr. 19 var der et fornemt skjold
med mine initialer og et Til Lykke. En tribune var rejst
foran slag termester Stryhns butik, Baggrunden var særlig
mors om, syntes jeg ; der stod på vin duet : Kun 1. Klasses
Flæsk !

J eg blev nærmest båret op på tribunen, og skuespiller
forbundets formand, Kaj Holm, tog ordet for på valbybor
gernes vegne at byde velkommen hjem. Han sagde: »Kæ re,
kær e Gr eta! Ude i den stor e verden er De blevet fejret og
hyldet. Og vi her, i Deres egen bydel, hvor De har Deres
hj em, vil også gerne sige Dem tak. Det kan m åske synes
småt, det vi laver, men det er ikke mindre hjerteligt ment
end de store ovationer, De allerede har fået. Da Dannebrog
i London gik til tops til tonerne af nationalsangen , gik der
en strøm herhj emme fra over til den dansk e pige, som var
den fØrste, der fik guld. De har kæmpet og sejret i Deres
sm ukke spor t, m å j eg her ve d indgangen til Deres hj em
bringe Dem Valby befolknings tak og hyl dest. «

Efter leveråb sang vi »Der er et yndigt land-s, akko mpag
neret af Sporvejenes 'orkester , Jeg havde endnu sværere
ved at sige tak her i Valby end på Rådhuspladsen. Hvor
dan j eg fik gjor t det, fatter j eg overhovedet ikke. D erefter
blev der sung et en sang, forfattet i dagens anledning, og
så kunne j eg en delig trække mig tilbage - op til mit væ
relse for at komme til kræfter oven på den anstrengende,
men ubeskriveligt dejlige dag. Alt rumlede og svirrede i
mit hoved. Aldrig havde jeg turdet drømme, at noget lig
nende skulle overgå mig.

Kongens tak.

SØnda gen efter den hj er tevarme velkomst var seks svøm
mepiger og tre ro ere indbudt til »F agenes Fest« på ø ster-
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bros Sta dion, hvor kong Fred erik va r til stede . Gansk e im
proviseret gik kongen efter de n stor e indmarch til mikro
fonen og bragte sin egen og dronningens hilsen til olympi
a de delt agerne. Kongen Ønske de os varmt til lykke og for
talte, at han med inderlig bevægelse havd e fulgt konkur
r encerne i London. Kongen h avde sidde t i sit badehus på
Dynt strand og lyttet til radioen. Dronningen havde haft
tårer i øjnene, da han kom hj em og sp urgte, om hun havde
hørt, hvordan vi kl arede os. Kongen ro ste vor indsats, tak
ked e for den fine måde, hvorpå vi havd e r epræsenteret
dansk ungdom og dansk idræt i nationernes mød e. Kon gen
slu ttede m ed et »Velk omm en hj em og tak for, hvad I har
gjor t.« Fra mikrofonen gik kongen hen og hilste p å hver
enkelt af os. Da r esten af olympiadeholdet var kommet
hj em - efter at have fået en lige så strålende modtagelse,
som fØrste halvd el fik, var medaljetagerne til audiens på
Am alie nborg samm en med den olympisk e komites præsi
de n t, hankdirektør Ingholt.

Efter olympiaden.

Tiden efter olympiaden sto d i op visningernes tegn. Man
ge af landets byer bl ev besøgt af olympiadeholdet, og over
alt bl ev vi strålen de modtaget. Til Ålborg flØj vi i en af Zo
nens små maskiner, og vi h a vde vor egen pressemand og
konferencier m ed . Det var selveste Gunnar Nu -Hansen.
Han forstod a t slappe af mellem slagene. I maskinen sov
han nok så sØdelig t h ele vej en. Efter stævne t var vi til fest
i r estaurant »Kilden«, hvor Gunnar Nu præsentered e hol
det og fortalte om de enkeltes bedrifter i London.

Mens j eg i ga r de roben bagefter va r ved at nette mi g,
kom en dame på ca . 75 år hen til mig m ed en lille buket
blomster, som hun overrakte mig m ed orden e: »Om ingen
anden vil takke dig for din indsats ved olympiaden og for
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dine pæne ord i r a dioen, så vil j eg. Kæ re Greta Ande~'sen,
tak for, h vad du laved e i L on don.« Og så ga.v ~1Un. mI~ et
kys på kinden. Den ældre dames tak rørte ml? l mm sjæls
inderste. Når hun til synelade n de m ente, at Jeg .ved præ
senta tionen var blevet forbigået , skyldtes det SIkker t, at
den velmene n de Gunnar Nu især havde fremhævet Karen
Margrethe Harup, som .han udnævnte til alle ti ders største

og sødes te idrætspige. . .
Det var overraskende for os, at interessen stadig var lige

st or , hvor vi en d kom hen. l Sven dborg v~r modtag~ls~n
sæ rlig pompøs. Am tm an d Lassen sammenlIgn ed e os l sin
tale m ed syv gudinder , der havde gjort Svendborg de~ ær e
at besøge byen. Am tman den slu tt ede med at udtale sin be
u ndring for den vil je og energi, der lå bag re sultaterne.
Han håbede, at ungdommen tog ved lære og der med bar
Danmarks så stolte svømmetraditioner vider e. Stævnerne
r undt i landet ho ldt formen ved lige. Tiderne lå jævnt op
ad vore topnoteringer, så til skuerne blev, trods lØbenes

lette karakter , ikke snydt.
Sam m en med Karen Margreth e Harup, Ole Lytthans-Pe-

tersen oz Erik Christoffersen var j eg også på et lill e svip
til Osl~.bSvømmeklubben A. L L., Varg, h avd e stort juhi
læumsstævne, og flere udlændinge var inviteret. ~est se~
sa tionell e r esultat ved dette stævne m ener j eg, Erik Chri
s toffersens m eget knebne sejr over Bj ørn Borg var..l varm t
0 <1 ret tungt van d fik de begge noter et 1.02,9. GlImrende
s~ømmet af »Stoff er« , de r ejer en vidunde~lig evne til at
vokse med opgaverne og ligefrem »kvæle« SIg selv .

T rods en m eget svag star t den fØrs te afte n ve d tr e-d ages
stævnet vandt jeg 100 m fri i tiden 1.07,1. Min gamle olym
piske konkurrent, Elisabeth Ahlgren,. va~ lige efter. Nord
mæn dene var vist lidt skuffede, fordI avi serne havde pro
k lameret udslettelse af Willy den Ou den s baner ekord i Tor
ga tt a Bad. Den lØd på 1.06,0. l min næste 1.00 m fri t.ange
rede j eg Willy den Oudens banerekor d, og l den tredie 100
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m eter havde j eg den store glæ de at komme under den m ed
1.05,4. Bedste tid i ve r den eft er krigen.

Nu var nordmænden e umådeligt tilfredse m ed præstatio
nerne og deres j ubilæumsstævne, trods et klækkeligt un
derskud. Skøn t hallen, der nu h ell er ikke var ret stor, var
proppet til det yderste, var det ikke nok til at dække de
store .udgift er ve d stævnet.

Standar den fra Oslo bl ev bevaret ve d det fØlgende hol
lænderstævn e sa m m e efterår. De tre hollandske pi ger,
Hanni Termeulen, Jannie de Groot og Greet Galliard, var
på besøg ved S parias j ubilæumsstævne. Her opnåede jeg i
Øbro-halle n min hidtil bedste tid, 1.05,4 på 100 meter. Også
over 200 m eter lagd e j eg luft imellem mig og Hanni Ter
meulen. Karen Margrethe Harup tog sig af 100 m rygcrawl,
og Jytte Hansen overtraf alle forventninger ved at slå
J annie de Groot i 100 meter brystsvømning.

Min eneste verdensrekord!

Nu steg mit h åb om at aflive Willy den Oudens ver
den srekord på 100 m et er. Jeg var i min allerbedste form,
og et forsøg bl ev etableret i Århus Svemmehals hurtige
van d. Desvær re var jeg indisponeret, og chancen røg, skønt
Gunv or Kraft var en aldeles fortræffelig »hare« for mig. I
februar 1949 kom a tte r et lille hollandsk svømmeh old til
Danm ark, og der blev la gt op til r evanch ematch m ed Lon
don-olympiaden s nummer tre på 100 m et er, Mari e van
Vaessen . Distancen var ve d fØrste stævne 100 yar ds, min
debut her. J eg var vældig oplagt og van dt i 59,5, kun en
tiendedel fra F r itze Nathansens verdensrekord. Jeg anede
ikke, at tiden var så god, og æ rg r ede mig en lille sm ule ef
ter løb et, fordi j eg havde haft kræfter nok til en hurtigere
slu tspur t. Min tanke var kun at komme foran van Vaessen ,
og .da jeg fØlte mig sikker, sløj ede jeg unødvendigt af. LØ
bet gav dog øget iver ef ter a t få en lille plads på damernes
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d k -dlis te som ellers så suveræn t beh erskedes afvel' ens re Ol ,

Ragnhild Hv eger.
Næste stævne skulle foregå i Svendborg SvØmmeha~, som

h li så hurtigt vand som Århus. Her var det menmgen,ar ige . n l n
at de r skulle svøm m es 100 meter crawl, men Jeg I {. ov I
at gøre et ve r dens rekor dfors øg på 100 yar ds . Marie van
V essen og Gunvor Kraft var mine konkurrenter, men t.rak
si; i al venskabelighed tilbage, så j eg ~unne o få ~a~sm:t
helt for mig selv. Forventningerne var Plsk:t sa hØJ~ I v ej 
ret, at jeg var m ere end beklemt ved situa tionen, MIt solo
nummer måtte partout lykkes, ellers var det et sm er tende
nederlag for mig.

Der er meget, der spill er in d, når man skal sæ tte rek~rd.

Fra star t til m ål skal alt Iorløbe gla t. E~ kikset .ven dmg:
lidt karambolage med tovene eller et mikroskopisk ~a? I
starten er ri geli gt til at Ødelægge for etagen det : Adsk iflige
forsøg over 100 meteren var mislykked es, m en Jeg reg~ede

bestemt m ed, at den mindre frygtindgyden de rekord. pa 100
yar ds kunne blive min. Den bl ev det og er det .stad\g. Hel
det fulgte mig, og jeg r øg 1,2 sekund under Fritze Nathan-
sens 59,4. . l

Atter havde lykken smilet til mig. En af mme drømme
var gået i opfylde lse . J eg var m ednotant på verde~s fin~ste

liste over svømmepiger. Ekstrablade t causerede I en Iill e
artikel over min nye rekor d og W illy den Oudens 100 ~e

ter på 1.04,6. Blade ts j ournalist h avde regnet ud, a t J e~

h avde svøm me t de 100 ya rds m ed .;n fart af 1,57 ~eter I
sekundet m en s W illy den Ouden havd e svømmet sm 100
m eter med 1,54 m eter i sekundet. Hvis j~g altså en dag
skulle få ram på den auden s r ekord, m åtte Jeg have samme
fart over de r esterende ni meter , som j eg havde på de 91
m eter , der dækker 100 yards. Bladet , der fandt den a udens
rekord en smule bedre end min, slu tte de m ed at nævn e .de
tre størs te svømm epræsta tione r på spindes iden: Ra~nhlld

Hvegers 400 m eter , W illy den auden s 100 m eter og mm 100
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yar ds. Mege t ær efuldt for mig, og m er e end fortj ent, synes
j eg, for sammen m ed Ragnhild Hveger ved jeg vel nok
mest om, hvor fantastisk Willy den auden s 100 m eter re
kord er.

Det er egen tlig flot, at et lille land som Danmark så fint
har præget r ekordlisten over 100 yar ds. Siden Ame rikas
forgUdede Helen Madison svømm edo distancen på 1 minut
rent, og Willy den Ouden sa tte sit navn på listen m ed 59,8,
har Danmark overtaget denne svømmegren med fire for
skellige pi ger. FØrs t Ragnhild Hveger, der gik på 59,7. De r
næst Kirsten Bu sch SØrensens forbedring til 59,5. Så Fritze
Na th ansen, som kom ned på 59,4,' og mit forelØbige punk
tum på 58,2.

Tidtagerne ved rekordlØbet diverger ede vel meget. Der
va r tre ur e til at regis tre re tid en , som der forlanges, for at
r ekorder kan godkendes. Een havde 58,0 rent, en anden
58,2, og endelig sids te m and 58,4. Mellem tiden blev således
rekord, og da alle tre tydeligt viste under den tidligere re
kor d, var der in gen tvivl. Men der kan man se, hvor svært
de t er a t tage nøjagti g tid på et lØb, selv om der k un er
een deltager ! Ulige sværere er de t s~lvfØlgelig, når der er
otte med i et løb,

Jeg må ikke glemme a t takke for publikums virknings
fuld e h jælp på de sidste tyve m eter af rekordlØbet. Man
hører ellers ikke m eget, når m an arbe j der sig gennem van
de t, m en Svendborg tilskuernes taktfaste klapsalver nåede
mine Ører og forØgede kræfte rne.

Sene re p å rekordaftenen vandt j eg 100 m eter crawl foran
Gunvor Kraft og Marie van Vaessen . Gunv ors andenplads
i 1.07,5 fortalt e kla r t, hvilket plus de t havde væ ret, om
hun havd e fået lo v til at svømme m ed på vor 4 X100 meter
i Lo ndon. Mon så ik ke Ann Cur tis' fantomspur t tr ods alt
havde været for lid t til at tage guldet fra os ?

5'"
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Honolulu kalder.
Under det dejlige ophold i Svendborg fik jeg uventet en

forespØrgsel fra Hawaii, om jeg var interesseret i en tur
til Honolulu. En journalist, som jeg tilfældigt havde truf
fet i København, havde lovet at forsøge på at få mig en tur
til Honolulu, og nu havde j eg netop fået brev fra ham,
hvori han fortalte, at man på Hawaii gerne 'ville have mit
besøg. Jeg svarede omgående på journalistens brev og gik
spændt og ventede på et gunstigt svar. Tur:n var .tænl:t
som et led i et fra et halvt til to års ophold pa et umverSI
tet. Endvidere var det meningen, at jeg skulle træne under
den berømte Sakamoto, der blandt andre havde oplært Bill
Smith, Hawaii, svemmereu, som i den skØnneste afslap
pede stil overlegent vandt 400 meter crawl for herre~ ved
London-olympiaden. Det var en skØn tur at se hen til, og
j eg lullede mig i de dage ind i forventningens lune drem-

me.
Endnu en hilsen fra det store udland fik jeg. En dansk

dame i Orissa i Indien sendte mig fØlgende brev:

»Kære Frk. Greta Andersen! Hjertelig Tak for Deres
straalende Indsats ved Olympiaden sidste Sommer. Trods
den store Afstand fulgte jeg flittigt m ed gennem Aviserne,
og jeg maa sige, vi var mange herude, der var begejstr~de.
Saa forleden stod denne lille Not e i en af Madras' Aoiser,
og som gammel »S portsidiot« kunde jeg ikke lade være
med at klippe den ud; jeg mente, den kunde være sjov at
have i en Scrapbog. De venligste Hilsener ogsaa til K. M.
Harup, med Tak fra Edith Tousgaard.«

I notitsen fra »The Mail - The Madras Time« kunne
man læse om rekordsvØmningen i Svendborg. Det er et af
mine bedste udklip i scrapbogen, og jeg er Frk. Tousgaard
meget taknemmelig for venligheden.
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Et trist vendepunkt.

Vore hollandske konkurrencekammerater kom igen i
marts 1949 til DKG's og DMG's internationale stævne. Det
t~ stæv?e. var et .mærkbart vendepunkt for dansk svørn
mng. VI fik nemlig klØ over hele linien. Karen Margrethe
Harup blev efter ti års suverænitet på 100 meter rygcrawl
slået af den purunge Ria van der Horst. Karen Margrethe
var nu heller ikke i allerbedste form. Hun havde savnet
konkurrence siden olympiaden, mens Ria van der Horst
kom fra knivskarpe kampe i Holland. Horst havde ikke i
sin vildeste fantasi troet det muligt at slå den olympiske
mester, så der var i sandhed glæde i den hollandske lejr.
Jytte Hansen blev i 200 meter brystsvømning slået af Nel
Garritzen, og jeg havde det allerstørste mas med at slå Ir
ma Schumacher og Gunvor Kraft på 100 meter. Prædikatet
verdens bedste svømmepiger var ved at gå over på hol
landske hænder, vi var i hvert fald indhentet, om vi ikke
allerede var passeret. Lidt sorg vakte det naturligvis i dan
ske svømmekredse, at de fleste af medaljetagerne fra Lon
don var holdt op eller stod på nippet til det. Europameste
ren i 1~0 ~eter crawl, Fritze Nathansen, havde sagt stop og
bos~t SIg I Le Havre sammen med sin mand. Eva Riise og
Elvi Sve?dsen havde også sagt farvel, og Karen Margrethe
Harup VIlle nu ta ge springet over i svamrnelærerindernes
rækker. Intet under, at svømningens tilhængere blev be
tænkelige. Gik mine drømme om turen til Honolulu i op
fyldelse, var også j eg borte fra den danske arena, og så
var rub og stub fra de gyldne Londondage væk.

I den anledning blev Ingeborg Paul-Petersen spurgt om ,
hvad der eventuelt kunne gøres, Frk. Ingeborg sagde, at
efter en stor periode måtte man indstille sig på en svagere.
»Det er ofte sådan, at de helt dominerende virker ubevidst
hemmende på de unge, og der kommer derfor større tillid
til stede, når de slutter af. Det er sket fØr, når de dygtigste
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holder op , at vi stillede samme spørgsmål. Alligevel titter
art en så en anden frem, så vi en sk ønne dag atter h e

;~nder o~ p å samme ell er høj ere sta de end det,. vi forholds
vis kort forinden mente var umuligt at genvm de. Der er
r igelig t af talenter rundt omkring,« slu ttede frk: Ingebor g
Paul-P etersen , »det væsen tlige er blot, at der arbej des gr un
digt og interesseret. Pædagogik er i~ke al~'n e, at man m e
strer sit pensum, m en noget persotiliqt, at instruktoren har
forudsætninger, som gør ham eller he~de respekteret og
får arb ejdet til at glide i en .ve~skabelzg o atn:osfære. Ik~e
mindst det sid ste er uhyre vzgtzgt. Og sa ma man aldrzg

for cere nogen [rem. « .
Kloge ord og m egen optimisme. Tide n sk al nok grve frk.

Ingeborg r et! .
SØn dag den 3. april 1949 nåede jeg ved et stævne I .Hel-

singb org at tangere Ragnhild Hvegers danske r ekord l 100
m eter crawl, der er på 1.05,1. Gansk e ubemærket svømme
de jeg mit hidtil hurtigste lØb. Men sådan er det ofte, n år
man mindst venter det, og når man kan svøm me lØs uden
stå h ej af no gen art. Bare gå til sagen og mærke det forun
derlige, a t alt går som en leg.

Hawaii-planern e går i vasken.

Sam tidig m ed denne glæde lysnede det m ed planerne om
at komme til Honolulu. J eg modto g en indbydelse fra r ek
toren ved Hawaiis universitet, og alt så ro senrødt ud, indtil
Dansk Svømme-Forbund kom frem på arenaen. Det inter
nationale svømmeforbun d F.I.N.A. forlangte pludselig a t
se mine r ejseplaner, fordi man ville erklære mig profes
sionel, hvi s det mindste i planerne stred mod amatørreg
lerne. Årsagen til F.I.N .A.s interesse skyldtes en h envendel
se fra det danske svøm me-forb un d. Blandt andet forlang
tes det, a t j eg selv skulle betale r ej sen, hvad j eg naturligvi s

ikke var i stand til.
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Nu blev der en større avispolemik for og imod min r ejse,

m en planerne blev forpurret, og mine H awaii-drømme
brast som sæ bebobler.

Så er det S panien, der kalder.

Midt p å som meren fik j eg et overraskende tilbud fr a
Spanien om a t blive professionel træner dernede . Jeg skul
le have 100.000 kroner for en to-årig kontrakt. Jeg sag de
n ej tak. Det fik »Sim on« til at lave en artikel i Politiken,
hvor :h an i k raftige ve n dinger bebrej dede svemmele delsen
dens ko rtsynede principrytteri, som k un gav ne gative ud
slag ve d, at enhver lejligh ed blev brugt til at lægge hin
dringer i ve jen, når man h avde chancer for at komme
udenlands. Han mente ikke, at jeg næste sæson stod til r å
di gh ed for dansk svøm ning, hvis ikke ledelsen tog skeen i
en an den hånd og viste m ere forst åelse ved arrangementer
og tolerance, når der blev tilbudt en en eller an den r ej se.

Nogle af os fik dog en vidunderlig rejse til Irland.

Ka ren Margrethe Harup, Son j a J acodofsky, Karl Ebbe,
Ole Dam Henr iksen, Niels Aage Ma dsen, Th om as Christi
ansen og j eg fik dog en h erlig tur til Irland og England,
h vor vi deltog i en lang række stævner . Vi van dt næsten
alt, hvad vi deltog i.

Vi flØj til Belfast og tog så efter et stævne her til New
castle, Patricks og Dublin. I alle byer blev vi modtaget på
rådhuset og bagefter fØrt rundt for at se byen s seværdig
h ed er.

På denne tur nød jeg den tvivlsomme ære at svømme
om kap m ed en død, opsvulmet kat, der var fØr t ind i bas
sine t, der lå nær havnen!

Overalt bl ev vi fyrsteligt b ehandlet. De skønn es te bil
ture i det særprægede land blev ordnet for os, og vore ind-
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kvarteringer var prinsesser vær dige. Ho s en r igm an d i
'Dublin havde for eksem pel både Sonja Jacodofsky, Harup
og j eg no gle aldeles sk ønne værelser med tilhørende bad.
Alle holdt ensfarvet. Son j as var sor t, Karen Margrethes
lyseblåt og mit grØnt. J eg bemærked e den bra.tte forskel
mellem ri g og fattig i Irland. Ganske kort fra rigmandens
palæ kunne man møde de allerfattigste børn i klæder, som
vore unger herhj emme går m ed ved fastelavn. Men der
var ikke fastelavn. Mange børn så j eg bruge deres fars
gamle jakker som overfrakke, og lasede og snavsede var

de alle til hobe.
I Patrick blev Karen Margrethe og j eg in dloge ret hos ge-

neralrepræsentanten for »J an tzen« badedragter. Han vis te
os de sidste raffinementer på badedragternes område. Vore
tænder lØb i vand. Det fik de lov til at blive ved med. Han
lukkede kufferten - og dermed for vore forhåbninger. Vi
guldpige r havde jo ri geli gt af den slags, mente han, så der
var ingen gr un d til at fo rære os en badedragt.

Otte guldmedaljer i H elsingfors - i 19491

Ved de no rdisk e mesterskaber i Helsingfors var jeg påny
så r e uheldig m ed at være mat og slø], netop da det sk ulle
gå løs. 100 m eteren vandt j eg m ed m egen besvær fo ran
Ingegerd Fredin, Sve rige, og kort efter løbet fik j eg mave
krampe og måtte have indsprØjtning. Indtil ti m et er fØr
mål lå jeg bagest i feltet , men spurten gav mig sej r en . En
gentagelse af Londontragedien slap jeg dog for, men h vor
var j eg hundeangst, da j eg spr ang i vandet til 400 m eter en.
Træt og utilpas, ja nærmest lammet, svommede j eg de
fØrst e 100 m eter. J eg havde allermest lys t til at gå op af
bassinet , men j eg sag de til mig selv, a t det ville være en
sk andale. Jeg fortsatte, og heldigvis forlod angsten mig, og
j eg kunne rolig gennem fØ r e løbet, Min vin dertid blev så
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elen dig som 5.32,6. J eg vand t kun, for di modstanden var
for r inge.

Danmark erobred e otte guldmedalj er i H elsingfors, så
det var jo en fin høst, men vi piger var trods alt li dt skuf
fede over, a t vi m åtte lade Sverige r ende med 4 X 100 m
tvungen holdkapsvømning.

Efte r de nordiske mesterskaber pauserede j eg lidt. Ka
r en Margrethe Harup var bl evet træner for DKG; m en de
enkelt e gange, j eg kom i svømmehallen på Østerbro, træ
nede jeg under min fØrste læ reri nde, Else Jacobsen. Straks
gik rygterne om, a t j eg havd e i sin de at ven de tilbage til
Triton, men endnu h avd e j eg ikke ta get nogen be stemmelse
i den r etning. Det huede mig bare ikke ri gti gt at træne un
der Karen Margrethe Harup. Vi to kunne nu eng ang ikke
sam men.

I begyndelsen af 1950 la gd e jeg mere alvor i træningen.
Jeg satte mig igen de t m ål at sle tt e W illy den Oudens ver
de ns rekord. Man skal jo stile højt, Der m å væ re noget a t
gå efter, elle rs får man ikke den fornødne lyst til dag ud
og dag ind at træne mellem 2 og 4000 meter .

IV

Så k om et par stille måneder. J eg Ønske de, at der skulle
vise sig en chance for at komm e en dnu m ere ud at rej se, og
ganske tilfældigt kom der fart i mine Øns ke drØm me. En
dag, da jeg var på be søg hj emme hos Birthe Christoffer
sen, fortalte hun mig en masse om sine oplevel ser på Flen
sted-Jensens tur gennem Am eri ka. Jeg la gde ikke sk j ul
på, a t også j eg gerne ville blot en lille tur til Amerika. Bir
the spurgte, om j eg ikke havd e nogen famili e derovre, og
jeg for ta lte så, at far havde nogle bekendte i San Francisco .

»De t var da h eldigt ,« sagde Bir the, »skriv og spørg, om
du ikke må besøge dem, for i San F rancisco kan du træffe
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en af verdens fineste svøm metræne re , Ch arles Sava, og
flere af dine konkurrenter fra London bor også der, blandt
andet Ann Curtis.«

Denne sam tale fik påny udlængselen til at blusse op hos
mig. Jeg bad min far sk r ive til sine venn er i San Francisco.
Han rystede fortvivlet p å hovedet , m en efte rkom dog mit
Ønske, vel nok fordi han ikke regnede med at få no get svar .
Fars forundring var derfor stor, da han fjorten dage efter
fik besked fra San Francisco, at j eg var velkommen, og at
mine venner nok skulle ordne det fornødne med tilladelse
og ophold, blot far ville betale billetten derover.

Så kom der fart i sagerne. J eg r en dt e den amerikanske
legation på døren e for a t få arbej dstilladelse et år eller
b evilling til studieophold eet ell er helst to år . Disse anmod
ninger blev dog nægtet, og der blev kun givet mig visum
til et tre måned ers besøg, Lidt er bedre end intet, og glad
var jeg over i det hele ta get at kunne komme over til det
forjætted e land. P å hurtigst mulige tid blev papirerne ord
n et , og en lille m åned efter afsendelsen af fars brev til San
F rancisco var j eg parat til a t stikke af.

På vinger over Atlanten.

Starten mod Amerik a foregik den 24. marts 1950, n etop
som forår et efter kalenderen skulle 'begyn de i Danmark .
Der var dog ingen sæ rlige tegn p å lys og varme. Tværtim od
var det koldt og r egnfuldt, da jeg kom p å vingerne. Turen
over Nordsøen lovede h eller ikke forår. Hård kulde mødte
os på vej en , så maskinen var overiset på sk roget, da vi
nåede Skotland. Meteorologerne forudsa gd e dårligt vejr,
og rejsen blev foreløbig udskudt. På en lille, k edelig sta
tion m åtte vi vente i 9 timer. Noge t af tiden fik j eg til at
gå med en samtale med en dansk mor, der sammen m ed
sine fire henrivende unger var p å ve j til Aus tr alien - via
Am erika . Ovre på kæng ur uøen ventede .hendes mand. BØr-
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n ene havde væ re t m eget luftsyge . De kast ed e en dnu op i
ee n uendeligh ed. Senere traf j eg p å en sØd tolvårig dreng,
som muttersal ene tog turen fra KØbenhavn til sin m or og
far dybt inde i Am erika. Vi fandt fint ud af det m ed hin
anden, og så længe j eg kunne, tog j eg mig moderligt af
ham.

Endelig kom vi i luften igen , og den lange tur over Atlan
terhavet begyndte. Nu var jeg eft erhån den blevet godt træt,
og jeg lagde mig derfor til at sove i den behagelige stol,
der var tildelt mig i maskinen.

Næ rgående pressefotografer.

F Ørste stop efter Skotland var Lo ng Island, hvor papi
rerne blev gr un dig t undersøgt, men dog blev der tid til, at
jeg kunne nå at »snus e« til New York, der imponerede mig
fantastisk. Det kan nok være, at j eg spile de Øj nene op. Der
var h ele tiden nye overraskelser. Mås ke var den største, at
en lang række journalister og fotografer var mødt op , og at
det var mig, der skulle 'på pinebænken. Jeg blev slæ b t ind
i et lille lokale og spurgt ud om alt m ellem himmel og hav,
bl. a . naturligvis om min sp or t og mine familieforhold. Fo
tograferne ville ta ge mig som pin-up girI. Ustandseli g trak
de min nederdel op , så man i det mindste kunne se mine
knæ. Denne forestilling varede, indtil en af fotograferne
var så hurtig, at han fik ta get en plade, fØr j eg for sytte n de
ell er attende gang havde fået trukket nederdelen på plads.

Da jeg endelig blev sluppet lØs, fik j eg besked om at tage
med bus til en anden flyveplads, hvorfra rej sen skulle fort
sæ tt e til San Francisco. Denne flyveplads var en hel by for
sig selv. Kæmpemæssige hangarer og væ ldige haller kran
se de pladsen med de mange og lange star tbaner . I hallerne
var der barer, r estauranter og boder af næst en alle tænke
lige arter. Mad, drikke og alverden s dejlige ting kunne
man købe, men jeg holdt af tvingende grunde igen, da jeg
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kun var i besiddelse af 50 dollars og intet anede om , hvad
jeg kunne komme ud for af Økonomisk e byrder, inden j eg
nåed e min r ej ses m ål.

Min fly vemaskine - bort e m ed blæ sten.

Jeg fik et lille chok, da jeg fandt ud af, at den m askine ,
jeg sk ulle have været m ed , var flØj et for en time sid~n. Det
ville vare ti timer, fØr den næste star tede I Journalisterne
og foto graferne havd e stjålet den tid, jeg skull~ have.brugt
til a t komme til den flyv eplads, hvorfra maskmen til San
Francisco afgik.

Nu var gode råd dyre. J eg fik overtalt en af de journali
ster, der var fulgt m ed mig til den nye fly veplads, til at
tel egrafere til San Francisco om min forsinkelse. Skønt han
var fra et af de størs te dagblade i New York, og sk ønt han
havde været direkte årsa g til min forsinkelse , m åtte jeg
selv betale telegrammet , der slugte hele fem af mine få,
ko stbare dollars.

E t held i uheld var de t, a t j eg traf en da nsk stewar dess,
der var gift og bosat i New York. Jeg sa tte h ende ind i sit u
a tionen, og på grun d af h endes kendskab til flyveruterne i
Amerika lykedes det h en de at få det ordnet så ledes, at
j eg kunne komme m ed en po stmaskine, og efter fire timer s
fors inke lse i New York var j eg atter flyveklar. I po stm a
skine n, som j eg hurtigt døbte om til »Græshoppen«, fordi
den landede ve d alle byer på dens ve j, var der plads til
fyrre passagerer foruden den m egen last. J eg hygged e mig
så godt som muligt og nød de skift ende og skø nne panora
m aer , der som på et filmslærred ustandseli gt gle d forbi mi
ne undrende Øjne. De r var nok at kigge på for en dansker,
der fØrste gang var i Ameri ka. Blandt mine medrej sende
var der et gammelt farm erpar, som fØrste gang var ude at
flyve. Dc skulle til Chicago, og især konen havde været, og
var stadig, meget ne rvøs for , hvorled es flyveturen vill e
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ende . Landingerne var hendes sk ræk, og hver gang vi skul
le ned p å jorden , m åtte j eg holde hende i h ånden for at be
rolige hende.

På sids te etape af min lange flyverej se bl ev j eg klar over,
h vor SØde og hj ælpsomme de danske stewar desser er i for
hold til de amerikanske. I SAS maskinerne bliver man i
modsætning til i de amerikanske opvartet og ligefrem pus
let om, som var m an et spædbarn - og man kan lide det !

I San Francisco.

Skøn t j eg kom til San Francisco så tidligt som klokken
fem om mo rgen en , var der en stor deputation p å flyveplad
sen for. at ta ge imod mig. FØrst var der fars bekendte, to
baksfabrikant Robert Winther med frue og deres døtre,
Elisabeth og Joan. Barbara Jensen, som j eg k endte fra Lon
don-olympiaden, hvor hun deltog i rygcrawl, var med for
at udpege mig. Charles Sava, den berømte træner, som
havde bragt Ann Cur tis i form til olympiaden, var også
m ødt samm en m ed en del medlemmer fra h ans svømme
klub Crystal Plunge. Endvide re var der led er e fra de to
danske foreninger i San Francisco. Jeg fik på flyvepladsen
en hilsen fra Ann Cur tis , som var forhindret på grund af
en nær forestående »glædelig begivenhed s. J eg fik m ass er
af skønne blomster , fin t arrangeret i sm ukke, gennemsig
tige plas ticæske r . Det var mit fØrste m øde m ed den hØjt
udvikl ed e amerikanske emballe ringskuns t. som j eg senere
fi k lejlighed til at beundre m ange gange. Alle snakkede i
munden på hver an dre på ameri kansk, og da j eg endnu var
langt fra eksper t på det område, forstod j eg næsten ikke
et kvidder af, hvad der bl ev sag t til m ig. Selv herr og fru
W inther, der ellers ikke havde glem t deres modersm ål,
talte amerikansk. Senere undskyldte de sig med, at det var
meget svært for dem at om stille sig, når ikke alle talte
dansk.
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Jeg var dødsenstræt og havde svær t ved at holde øjnen~
åbne. Men jeg skal love for, at de blev spæ r r et op , da VI
uden for flyvepladsen kom h en til Winthers flotte dollar-

. en 1950 Buick. D et var vel no k sager. Sava og Bar-
grm, '1 W' h
bara J en sen var li ge så fint k ørende, så tu~en. tI mt e~s
hj em, tværs gennem San F rancis co, foregIk I en fyrst elIg

kortege. o

San Francisco li gn er Rom ved a t være by?get pa syv
høje. Derfor er gaderne temmelig bakked e, og J e~ blev helt
søsyg under turen . Winthers villa ligger halvvej s oppe på
et par tvillingebjerge. Man har h er fra en h erlig udsigt over
den herømte Golden Gate Bridge, broen , hvor ~an næst:n
daglig kan opleve det naturfænomen a t m~de tage o~ dIS,
til man når halvvej s ud, hvor m an pludselig kommel som
genn em en mur ud i det klarest e solsk in . Det er de kolde
luftstrØmme fra Stillehavet, der sætter dette skar p e sk el
m ellem tåge og strålen de sol. Se lve San F r ancisco har af
sam me grun d næsten aldrig klart vej r . J de tr e måneder,
j eg var i byen , havde vi i hvert fald kun en halv snes dage

m ed h elt skent ve j r.
Straks vi kom til Winthers hj em, hilste jeg ve d m orgen-

bordet på fru Dora Winthers søde mor, der havde sit hus
p å den anden side af gaden. Efter m ad.en fik j ~g mit mest
nærliggende Ønske op fyldt - jeg kom l bad! SJældent h ar
j eg været m ere glad for vandet, en d da jeg træ t og snavset
eft er r ej sen lagde mig i b a dekarret.

Efter badet og et kort hvil begyndte diverse m edlemm er
af Crystal Plunge a t indfinde sig for a t se »gir affen« . J eg
lærte str aks a t man ikke i Amerika bruger k aff en som
formidler ve d små sammenkomster . Gæs te rne fik en dri k
m ed grap e eller anden frug tsaft eller et glas vin.
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Charles Sava.

Dagen efter besøgte j eg Savas svømmeklub Crystal
Plunge, der havde lokaler i Savas private svømmeh al i
Lombard Street . J eg se ndte en venlig tanke til vor e sm ukke
haller på F rederiks berg og Østerbro, da j eg sp rang i det
50Xl 0 m eter store bassin. Van det sv ed i øj nene. Senere
erfarede j eg gr un de n. Charles Sava gik hver mor gen en
runde langs bassinkanten og hældte klor i vandet. n et var
hans primitive måde at holde vandet rent på. I hans hal
brugte man ikke vor metode, evig t cir ku leren de vand, som
gennem filter ta ger de t fo r renholdelsen nød vendige klor
m ed sig .

Sava havde gj or t stor e for anstaltninger, for at j eg hur
tigt skull e fa lde til, bl. a. arranger et et velkomst-par ty
hj emme hos Winther, hvor mange m edlemmer af Cry stal
Plunge m ødte op m ed sm å, fi kse presenter til mig. E t sødt
træk og en sm uk m å de at sige god dag til en f remmed på ,
synes j eg.

FØrs te dag, j eg rigtig t skulle under Savas beh andling,
lærte j eg hans skrappe træningsmetoder at k ende. I Cry
stal Plunge brugte medlem merne ikke ko rkstykker til træ
ningsture m ed enten arme eller b en alen e, m en de rim od
træstykker p å 50X25 cm. Sava: sagde no get til m ig, som
j eg forstod således, a t j eg skulle begyn de med 200 meter
ben a lene. Da j eg havde gjort det , syn tes h an meget over
rask et over , a t j eg h oldt op. J oan W in th er, som under m it
Amerikaophold blev min hj ertensven inde, forklarede, at
j eg havde misforst å et Sava. Han havde sagt 2000 m eter.
Så puklede j eg videre og b lev nærm est lammet , da han
derefter straks ordin erede 2000 m et er solo med armene.
D em kom j eg da også igennem, m en han var ikke tilfred s
endnu. Næste del af p rogrammet lØd på 1000 m eter fr it
med både arme og ben, og fØrst derefter kunne j eg slutt e
m ed no gle sta r ter og sprin tøvelser.
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Efter den omgang træning m ere vaklede en d gik j eg fra
Savas svØmmehal. J eg har ofte trænet meget hårdt, men
det var småting imod Sav as forlangender af sine elever.
Iøvrigt ville han lave helt om på min svømmem åde. Han
sagde, at mine armtag var for lange. J eg skulle 'som Ann
Curtis hugge strækket over. Det gav m ere ryk og dermed
mere kraft i ta gen e. Jeg lå også for dybt i van de t. Det tror
pokker. J eg havde j o ikke trænet i lang tid hj em m e og
k om nu, efter en lang og besværlig r ej se det halve af jor
den rundt, i en j ern træning, som kun de stærkes te men
nesker kunne stå for. Jeg fik noget at tænke på, da Ann
Curtis senere fortalte mig, at hun havde væ r et under Savas
omsorg fØr olympiaden. Hun havde fået en en dnu hårdere
behandling en d j eg. Der var dage, huri var i hans svømme
h al op til ti timer ! Men hun havde åbenbart en jættefysik,
og det var altså den m åde, hun skull e tages på for at kom
me i topform. Den ko st var dog for hård for mig. J eg var
tappet for kræfter , og mine muskler blev som ståltove. In
gen elasticitet, næsten ingen afslappelse. Træningen var
præget af kraft og energi. Min første hj emve i Amerika fik
jeg i Savas svømmebasein , når j eg var på ve j gennem de
lange distancer. Så Ønskede j eg mig af hj ertet tilbage til de
dej lige haller hj emme.

Til undersoqelse for dårlige Ører - på en fØdeklinik/

Sava var en ideernes mand, m en uhyre k rævende. Svøm
m ehallen var hans liv, hans forretning og hans hobby, men
han glemte dog ikke den menneskelige side af sag en. Ofte
inviterede han mig ud på en prima bør efte r en træning,
der havde suget mig tom for kræfter. Han vidste, at jeg
kunne lide det, og han vidste, at det ville give mig nyt mod
til næste da g. Han VD l' rørende i sin omsorg for mig og mit
velbefinden de.

En dag havd e j eg lidt susen for mit ene ør e. Straks gav
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Charles Sava og jeg på besøg hos Ann Curtis og hendes baby. - Fra blomster
festen i Stockden, hvor jeg med mine kammerater fra Cl'y slal"Plllllge kørte gen

nem byen i 'd en ne blomstersmykkede vo gn.

Sava mig ti dollars og henviste mig til en klinik i San Fran
cisco for at lade mig undersøge. Jeg havd e besvær m ed på
k linikke n at gøre mig fors tåelig. Den kvinde lige læge spurg
te mig indgående ud om alt andet en d Ørerne, m en endte
dog m ed at pust e lidt i det dårlige øre. Det forlangte hun
ti dollars for . Da j eg fortalte Sava om den mærkelige un
dersøgelse, ringed e han omgående til klinikken, m en fik at
vide, at der ikke havd e væ ret nogen til undersøgel se. Nu
bl ev han h elt forvirret og fortsatte en ergisk m ed a t ringe
alle mulige klinikker op , indtil han fandt ud af, a t jeg
havde væ re t på en f'ød eklinlk I

Trods sine fine m enneskelige egenskaber manglede Sava
psykisk forstå else af sine elever. Han benyttede samm e me
tode og stillede samme kolossale krav til dem alle, som om
de var maskiner og ikke vidt forskellige m ennesker med
særprægede egenskaber og fysik. Det, han kunne byde Ann
Cur tis for eksempel, var alt for meget for mig. Jeg kan nok
tåle at træne m eget, m en så stærk t, som han kørte mig, var
for meget for min muskulatur. Nu må j eg dertil indrømme,
a t jeg sløsede ikke så lidt m ed min søvn. 'Joan og jeg var
næsten hver aften i en eller anden af San Franciscos man
ge biografer, og derfor kom vi ofte sen t i seng . Men allige
vel tror j eg aldrig, at Sav a kunne have fået mig i en tilnær
melsesvis så god form, som j eg var i fØr London-olympia
den .

De t var svært at skulke fra træningen .

Sava var m eget svær at snyde. Joan var en habil svøm
merske og træned e også hos Sava. Flere ga ng e søgte 'h un
og j eg at blive fri for træningen, men det lykkedes sjæl
dent. En da g ringed e Joan Sava op og fortalte, at vi begge
var syge, men Sav a ville ikke modtage nogen sygemelding
og forlangte at se os i sin svømmehal til den aftalte tid.
J oan fandt så på, at vi skulle vaske al læbestift af og pudre
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os med hvidt pudder. Sava syntes nok, at vi var lidt bleg
næbbede, men give os helt fri ville han ikke. Vi kunne slip
pe med halvparten af hans program den dag, og det var
vi såmænd også mere end lykkelige for.

Enkelte gange tog Sava mig med ud til det 350 m lange
og 50 m brede' friluftsbad Fleishhaci{er Pool. Da det i reg
len var om formiddagen, var j eg nærmest ene i det mæg
tige bad. Her satte han mig så til at svømme et specielt pro
gram over ca. tre timer, hvorefter han tog tilbage til byen
for at ordne sine forretninger. Når han var ude af syne,
skulkede j eg mig til nogle fritimer og dasede i sandet. Ef
terhånden blev Sava og jeg de fineste venner af verden, og
jeg ved, at han var en af de mest skuffede af mine be
kendte i San Francisco, da jeg flØj hjem til Danmark. Han
kaldte sig og var for mig min »second father«. Som et lille
eksempel på hans gode hj erte kan j eg fortælle, at da et
kvindeligt medlem af Crystal Plunge var blevet gift, men
ingen lejlighed havde, lånte Sava det unge par sin elegante
lejlighed med fjernsyn og alle andre raffinementer, mens
han selv flyttede hen i et lille værelse i sin svømmehal.

Sava var også moralens vogter i Crystal Plunqe. Han pas
sede strengt på sine piger og tålte ingen kurtisering med
de unge mænd. I det hele taget var der ikke så frie for
hold mellem de unge mennesker i San Francisco som her
hj emme. Meget få piger fremstiller deres elskede for for
ældrene, fØr de er helt på det rene med, at manden er ham,
de skal giftes med. Der er heller ingen gadedørsromantik
derovre. Når de unge kommer sammen, er det i bil. I San
Francisco er det mest besøgte sted for unge elskende The
Cliff House Beach and Esplanade, en kæmpestrandbred
nær Stillehavet. Her stiller de så vognen med front mod
havet og hygger sig. På en varm sommeraften svinger an
tallet af vogne ved The Cliff House oppe omkring et par
tusinde!
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Am erik an sk selskabelighed.

Jeg blev inviteret ud til en del selskaber. Allerede fire
dag~ efter an.komsten var jeg til et fornemt møde i The
Damsh AmerIc~n Women Club på San Franciscos skøn
neste hotel, »F airm on t Hotel«. Aldrig har jeg set noget flot
tere. FØrst korn vi ind i en mægtig hall. Inden for hall'en
;ar der en rullende bar, det vil sige, det var gæsterne, der
l smukke, dybe lænestole langsomt defilerede forbi barens
rige udvalg af .drikkevare.r. I det tilstØdende værelse flØj
mange forskelligs papegøjer frit rundt. Så kom vi ind til
~t vidunderligt svØmmebassin. Det var lavet, som om det lå
l en oceandampers dæk og var omgivet af ræling, komman
dobro o. s. v., og man fØlte sig virkelig, som om man var
om bord på en kæmpebåd. For at gØre billedet fuldendt
var der åkander og udstoppede svaner i bassinet. 'I'[enere
i hvide sØ~fficersdra~terserverede, og et eksklusivt publi
kum nød tilværelsen l de fantasifulde omgivelser. Den dag
~rØmte jeg ikke om, at jeg en måned senere skulle deltage
l en van dballet til tonerne af en smægtende wienervals i
denne fornemme hal.

MØd.et skulle finde sted i en tilstødende sal, hvor alt var
hol.dt l ly~erødt. Flygel, vægge, borde, lysekroner og deko
ra tioner, Ja endogså gardiner, gulvtæpper og blomster var
lyserede. Der var ca. 200 kvinder til stede. De placeredes
ve.d b?rde rundt. i .salen med ledelsen, Dora Winther og
mig pa en forhøjning. Alle skulle åbenbart se hædersgæ
sterne. Jeg korn her til at mindes et hørespil, som handlede
om en meget selvglad skuespill er , der hele tiden gentog '
»Kan alle se mig«. .

~el~ se~ska~et måtte j eg hilse 'på, og af de fleste fik j eg
en invitation hl et besøg i deres hjem. Sammenkomsten va
rede i fl.ere timer og var en tortur for mig. Min kj ole kli
strede SIg af varme til kroppen, f j eren på min lille, flade
hat blev mere og mere hedrøvet og hang slapt ned over min
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ene kind. Mine højhælede sko, noget, jeg heldigvis sjæl
dent går med, havde jeg regnet med at kunne tage af un
der mødet, men da vi sad på det lille podium, var vore ben
synlige for det Øvrige af selskabet; j eg fik derfor ikke no
gen chance for at hvile mine Ømme fødder.

Og sikken en mængde taler! Hveranden af damerne rej
ste sig og holdt den ene lange tale efter den anden. Jeg blev
mere og mere sløv, mest vel, fordi jeg ikke forstod ret me
get af, hvad der blev sagt. Henrykt vågnede j eg derfor op,
hver gang den talende dame tav. Så klappede jeg som ra
sende, det gjorde de andre jo også. Pludselig hev Dora mig
i armen, da jeg ved en tales afslutning vanemæssigt klap
pede. »Hva d klapper du af?« sagde hun, »det var jo dig,
hun talte for. « Hvor blev jeg flov, nu kunne alle jo regne
ud, at jeg ikke havde forstået et muk af, hvad der blev sagt.
Damerne, der så min fejltagelse, lod som intet, og alle var
ualmindelig søde mod mig, men de timer i »F airmon t Ho
tel «s Iyserøde sal tog mere på mig, end en nok så skrap
træningsdag hos Sava! Jeg var lykkelig, da en af fru Dora
Winthers veninder tilbød at køre os hjem, så vi slap for
en lang og varm bustur gennem byen.

Skoledrenge med dollargrin.

En enkelt gang lavede Elisabeth, Joan og jeg selv en lille
fest. Hr. og fru Winther skulle på weekend og formanede
os forinden at være artige og pæne piger, mens de var bor
te. Men ikke så snart var forældrene ude af syne, fØr Eli
sabeth og Joan ringede rundt til en snes unge mennesker,
mest college-boys, men alligevel arriverede de i egne biler
næsten allesammen l Flere af drengene havde strengein
strum en ter med, så vi spillede, sang og dansede hele lørdag
nat.

Midt om natten kørte vi i bilerne ned til Stillehavet og
gik i vandet. Sikken et dejligt bad, vi fik. FØrst bagefter
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forstod jeg det meget letsindige i denne form for badning.
Der var nemlig buldrende mørkt ved stranden, og Elisa
beth, der ikke kunne svømme, tog alligevel med ud på det
dybe vand, hvor hun jo let kunne være smuttet væk fra os.
Men gudskelov skete der ikke noget. Samme Elisabeth fik
os alle til at grine i flere minutter, da vi et sted skulle pas
sere et to meter hø] t ,plankeværk med pigtråd foroven. Eli
sabeth, der var lidt tung i agterspejlet, kom forholdsvis fint
op , men da hun skræved e over pigtråden, blev hun pludse
lig nervøs og turde ikke tage det andet ben med. Nu blev
hun sidden de i skræk og råbte ustandselig: »J eg kan ikke
komme ned.« Vi heppede hende op med lattermilde til 
råb, men intet hjalp. Hun blev deroppe, indtil en af dren
gen e kravlede op ved siden af hende og puffede hende' over
skæringspunktet, så hun faldt ned i armene på et kor, der
stod parat til at gribe hende. Festen varede til to timer,
fØr forældrene kom hjem.

Da gæsterne var jaget ud, var der nogen, der fik travlt
med at gør e rent og fj erne alle spor af orgiet!

Nogle dejlige udflugter.

Når det passede ind i Robert Winthers forretninger, kom
vi på ture i San F r anciscos omegn. Således havde j eg en
gang glæ de t mig til et besØg på Doras svogers store fersken
farm, som lå i Sacram en to, tre timers kørsel fra Winthers
hje~. ~or at nå med til morgenmaden hos svogeren og få
en r igti g lang dag ud af det, stod vi op allerede klokken
fe m om morgenen. Det hævned e sig, for da vi kom til fer
skenfarmen, la gd e Joan og jeg os under et ferskentræ og
sov hele da gen. Vær tsfolkene var, meget forståeligt, noget
overraskede over denne form for besøg.

Nogle af de ture, der glæ de de mi g mest under opholdet i
Amerika, var dem, der gik til den amerikanske marines
svøm m estadion, der lå på en lille Ø i San Franciscobugten.
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For at komme dertil skulle vi over ver dens længste bro,
Oaklandbroen. Dette fantastiske tekniske mesterværk er
67 fod bred og 8% miles lang og fØrer direkte til ve r dens
størs te toetages tunnel, som er spræng t gennem bj erge på
Yerba Buena Island. ø verste etage i tunnelen er forbeholdt
autokørs el, og nederste bruges kun af lastbiler og elek~ri
ske tog. Oakland Bay Bridge fortsætter på den anden side
af Yerba Buena tunnelen og landfæster så igen på Oak
land. Broen har kostet den nette sum af 77 millioner dol
lars! Yerba Buena ligger vidunderligt sm uk t m ed bjerge
hele horisonten rundt. Der vokser palmetræer og mængder
af sk ønne, vilde blomster vidt forskellige fra dem, vi ke~
der h erhjemme. Jeg frydede mig, hver gang Sava tog mig
og de af Crystal Plunges pi ger, han kunne have i sin vogn,
til marinens svømmestadion, der var fin-fin. Vandet sved
heller ikke så væmmeligt i øjnene som i Savas private

svømmehal.
P å en lang søndagstur i bil til no gle bjerge nær San F r an-

cisco oplevede j eg det m ærk eli ge fØrst at køre i stegende
sol og noget senere i sne på toppen af bj ergen e. Vi var også
til den skØnnest tænkeli ge blomsterfest i San Rafae l. Mange
storbyer i Am erik a fe j rer forårets ko mme m ed store blom
ster fes te r. Til festen i San Rafael var alle Cr ystal Plun ges
medlemmer inviter et, og i busser k ørte vi til den blomster
smykkede by. Vi var m ed i op toge t, der i duft og skø nhed
var himmelsk. Hver idrætsgren havde sin vog n, hvor både
hjul og sk rog var pyntet m ed blomster i alle far ver. Vog
nene var sam m enk oble de og blev trukket af en blomster
dækket kæmpetraktor. Vogn toge t kørte gennem hele byen
for at slutte ved byens største torv, hvor der serveredes f ro
ko st under et soltag af sivm å tter . Det var nØdvendigt med
sivmåtterne som skærm , for solen bagte den dag så varmt,
at man kunne have ko gt æg på asfalten.

Med Joan og Sava var j eg ogs å på Santa Cruz, et etablis
semen t li g vores »Tivoli«, b lot i meget større form at , m ed
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forlystelser af alle slags. Der var en rutch ebane to til tre
gange længere end den på Dyrehavsbakken og m eget hØj
er e. Aldig i mit liv har j eg sk reget, som da j eg fØrste ga ng
prøvede den bane. Jo an og j eg fik også en tur af Sava i de
dengang nye speedbåde . Det var en kold og kede lig tur.
Va n det pjasked e ind over os, og vi følte os ri gtig skidt til
pas i båden, m en for at glæ de Sav a skuespillede vi os glade
og lattermilde. Til gengæld gav Sava os omgåen de en
tur til!

Et stors låe t su åm me-slioui.

Min første »offen tlige optræden« i Am erika var ved et
storslået svøm me-sh ow i en lille by, der h ed Visalia. Crystål
PIunge skulle give opvisni ng, og vi kom dertil i fire store
vogne efter en køretur på seks timer. Jeg blev aldrig rigtig
fortrolig med de lange bilture. De mange rystelser og svin
gen de be vægelser gav mig altid sesygefornem m elser-, så j eg
va r m est glad, n år de va r overstået.

I Visal~a .var byen på den anden ende på grund af svøm
m~fo~esh~h~gen. A lle skulle til stævnet. Det imponerede
mig, indtil Jeg er farede, at der var gra tis adgang. Jeg har
al drig .oplevet et stævne af den art. Det varede tr e og en
hal v tim e, og der var kun os tredive piger fra Crystal
Plunge, der de ltog, så der skull e bestilles noget.

De r bl ev holdt ve lk omstta ler . og minsandten om ikke
j eg blev kaldt frem, mens en kraftig proj ektør fulgt e mia
o.veralt. J eg. var i den de j ligste hvide badedragt, j eg noge~
sm de har ejet. »Der er et yn dig t land« blev sp illet, og så
kunne stævnet begynde. FØrs te nummer var en van dballet
~vor se~s unge piger i sor te og røde badedragter svØmmed~
I takt hl ton erne af en wienervals. Så var det min tur. I
en gul, selvlys en de badedragt svømmede j eg 100 meter un
der stor t bifald. Derpå en ny ballet, hvor vi svømm ede m ed
sm å træheste foran os. Et rigtigt cirkusnummer! Vi var
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ifØrt blå badedragter besat m ed guld og perler , og på ho
ve de t havd e vi små, rø de jock eyhuer . J eg tror, det har se t
imponerende ud. Bagefter dansed e vi s om Hawaii-piger m ed
guirlander og blomster i h året og i mønstrede badedragter .
Til denne dans var der naturligvis hawaiimusik. Så ind til
omklædning igen. I alt skifte de j eg syv gange. E t par pi ger
stod parat udelukkende fo r at hj ælpe mig den våde bade
dragt af og en tØr på. Det sids te var langt det sværeste. Af
almindelige konkurrencer deltog j eg i en 100 m eter, hvor
konkurrenterne havde fået indtil seks sekunders forspring.
Jeg nåede at indhente fire, og det syn tes publikum var ud
mærket.

Dagen eft er det store svømme-show kør te vi op til den
nærliggende Sequia National Park, hvor de californiske
kæmpetræer vokser. De kan blive 4-5000 år gamle og er
så kolossalt store, at landevej en flere steder er fØrt igen
nem træerne l

Jeg pådrager mig Savas vrede.

En dag pådrog j eg mig gans ke uforskyldt Savas vold
somme vr ede. Joan, en hollandsk svømmerske, og j eg var
taget til en overor dentlig pompøs svømmehal ved navn
Fairfax. Der var musik og dans i en sal tæt op ad bassine t,
og en treen var en dollar. HØjst overr askende for os bl ev
der i h Øjttal eren fortalt, a t der var en olympi sk guldm e
dalj evinder i eta blissementet. Gæs terne forlangte hø j lydt
a t se mig, og da de havd e tvunget mig frem , ville de have,
a t jeg sk ulle svømme en tur i bassinet. Fo r ikke at stille
mig krukket an, indvilliged e j eg. Dagen efter k unne m an
læse om oplevelsen i flere af Sa n Franciscos aviser. Char
les Sava blev aldeles rasende. Han talte om den store skan
dale, det havde været at svømm e et sådant sted, forta lt e
mig, at jeg kunne blive erklæ ret for professionel efter de
amerikanske amatørregler og udelukket af Crystal Plunqe.
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Alle Crystal Planges m edlemmer kom til a t undgælde for
min letsindigh ed, id et Sava forlangte, a t intet medlem af
klubben måtte komme i Fairfax det fØrste år.

Folkedanse og en sproglig misforst åels e.

Joan og Elisabeth var m edlemmer af en norsk skiklub.
som om sommeren dyrked e folkedanse. To gange om ugen
var vi i foreningen , og her havd e vi no gle morsomme stun
der. Alle de gammelke ndte danse som »den toppede høne«,
polkaer og kvadriller va lse de vi igennem. Og hvor var pi
gerne kønne i deres folke drag ter . Hv id bluse, blomstret ne
derdel og flade sko. Og hvor gik det jævnt og bramfrit til
der. Vi dansed e i noget, der lignede en stor lade, og or
kestret var så enkelt som »harm onika og banjo«. Disse af
tener var noget, der sa tte liv og kulør på tilværelsen, og
derfor var de også altid godt besøgt.

Det var meget sjælden t, der var under 100 på de al min
delige aften er og mange flere, når der blev kaldt til ri gtig
fest.

En da g, da Joan og j eg var i et af storm ag as inerne i San
Francisco, bad j eg hen de om at hj ælpe mig at købe noget
tandpulver. fo r di det , j eg havde haft h j emme, var brugt
op . Jeg forkl arede hen de så, hvordan æs ke n så ud. Med eet
stak h un i at grine, så hun nær var bl evet syg af latteren.
Nu fors tod hun, hvorfor hendes far a dskill ige gange havde
sp urgt efter sit pudder mod Ømme og svedige fØdder. De t
var de t, j eg havde børstet tænder i! J eg havde ikke taget
mig i ag t for forskellen på »feet« og »teeth«.

I skole m ed k inesere.

Min skolegang forløb glimrende. FØrst var j eg på en gam
meldags public school, hvor de r var elever af næsten all e
racer. Skolen ligned e en af vore forælded e, og undervis-
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ningen var ret p ri mit iv . J eg mødte arabere, spaniere, ki
n eser e, indere og min sandten også en lille dansk dreng .
De t var pudsigt m ed en araberdreng, der ifØlge sit pas
sk ulle væ re 25 år, m ens han i virke lighe den bestemt ikke
var en dag over femten. Han havde hverken dåb sattest
elle r andet papir, der kunne fortælle om , hvor og hvornår
han var fØdt. I denne skole gik j eg kun 14 da ge. Sav a flyt
tede mig til en privatskole, fordi han en da g, da han h en
tede mig, så, at j eg gik sammen m ed negre. Den nye skole
var ikke så lidt finere, m en heller ikke så lidt dyrer e. Den
kos tede 25 $ om m åned en og var ell ers kun besøgt af ki
nesere. Hvo r var de kinesere flittige og tålmodige. He r var
vel nok no get at lære for mig. Om jeg gj or de det, er en
anden sag. Men mit engelske blev i hvert fald m ange gan
ge bedre efter undervisningen i denne skole.

På besØg hos Ann Curtis.

Min gamle modstander Ann Cur tis var j eg på besøg hos
en dag . Hun havd e længe været borte fra svømningen,
fordi hun skulle have en baby. IDa j eg var ude i hendes
yndige hj em , var begivenhe den overstået , og hun kunne
fremvise en ualmindelig sØd dreng. Jeg fik en hyggelig
sludder m ed Ann Curtis, der selv gav støde t til , a t j eg
måtte forandre det indtryk, hun gav mig, da j eg havd e
vundet 100 m eter crawl i London. Der syn tes j eg, hun var
uen deli g stor efte r sit uvented e nederlag. Nu forkla rede
hun, at skuffelsen over andenpladsen havd e slået h ende
helt ud. Hun regn ed e bestemt m ed a t vinde og gav sig h elt
i de t Iøb , fordi hun ikke m ente, at der sene re var no gen
chance for at slå de dansk e guldpiger. Efter leb et ville hun
end ikke gå hen og lykønsk e mig, men en af lederne skam
mede hende ud - bad hende ta ge sit bedste smil frem og
sk ubbe de hende derefter h en mod mig. Hendes forklaring
viste , hvor ærligt et m enneske hun er. Hun havde jo ikke be-
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hevet at revidere mit fØrst e indtryk. Ann Curtis, som nu hed
Ann Cuneo, var forlængst blevet professionel. He ndes guld
m edalje i 400 m eter crawl og h endes væsen tlige andel i
Am erikas fØrsteplads i 4 X 100 m eter bevirkede, at hun
fik en mængde gode tilbud. Jeg fik også fl ere tilbud om
at gå over i de professionell es rækker, hvad jeg hø flig t
afslog.

Amerik aopholde t synger på sidste vers.

I begyndel sen af juli 1950, da j eg traf forberedelser til
min hjemrejse, begyndte der at gå rygter om, at jeg skulle
med til eu ropamesterskaberne i Wien . FØr et tre-dages
stævne i Fleischhacker Pool kunne man læ se i de amerikan
ske aviser, at min næste star t foregik i Wien ved EM.

I Fleischhacker Pool deltog jeg alle dage og vandt 100,
200 og 400 meter crawl , m en alle i meget dårlig tid. Savas
j erntræning havde ikke båret de forventede frugter. Jeg
lå tung t i vande t og svemm ede uinspireret trods min glæde
over atter at deltage i et stor t arrangem ent. Det b egyndte
at dæmre for mig. J eg m åtte mere og mere se at koncen
trere mig om de korte Øvelser. Savas m arathondistancer var
totalt dræb ende fo r min hurtighed.

I Danmark var m an vis t m eget i tvivl om, at der i det
h ele ta get var grund til a t hente mig den lange ve j hj em
for at være m ed til i W ien at forsvare de t ovenud flotte
r esultat, Danmark nåede i Monaco. Tiderne vis te jo klar t,
a t jeg var langt fra min bedste form, og no get sær lig b e
grundet håb om , at j eg kunne nå at blive bedre inden
W ien, var der ikke. FØrst den lange r ej se hj em , som ikke
befordrer form en, og dernæst klimaforandringen .
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Ekstrabladet træder til.

Der var dog alligevel store kræfter igang for at få mig
hjem, og samtidig gjor de Sava og mine andre venner i
Amerika meget, for at j eg kunne forlænge opholdet i San
Francisco. Man ville forsøge at forandre mit studievisum
til et emigran tvisum, som kunne holde, indtil der af de
amerikanske myndigheder var givet mig lov til at forblive
i Am erika. Det lykkedes ikke. Derefter fandt Sava og Co.
ud af, at hvis j eg tog en lille tur til Mexico og der søgte
et emigrantvisum, var der gode chancer for at fortsætte
opholdet i Am eri k a. Sagen blev undersøgt, men måtte op
gives.

Så fik j eg brev fra far, at jeg måtte holde mig parat,
fordi der fra Ekstrabladet var give t løfte om at betal e min
billet hjem. Nu var der spæn ding på. Je g ville gerne for
længe amerikarejsen , ikke blot får at svømme, m en tilli ge
fordi j eg havde fået tilbud om to års gratis studie ved et
kollegium i San Francisco, og sidst men ikke mindst, j cg
havde vun det så mange gode venner i byen. I de danske
da gblade havde det vær et fremme, at jeg Ønskede at blive
amerikansk statsborger, hvad der nu ikke var h elt ri gti gt.
Jeg var bl evet enestå en de behandlet af mine plej efo rældre
og deres døtre Elisabeth og Joan, sam t alle, j eg havde
mødt i San Francisco. J eg var imponeret af byen og af
m eget af det , j eg havd e set i Amerika, derfor mente jeg, at
mulighederne for at fØle mig tilpas i Am erika var til stede,
sk øn t j eg inderst inde længtes frygteligt hj em .

Ekstrabladet springer fra.

Rejsen tilbage var berammet til den 18. juli. Ekstrabla
dets blyv ebillet var lovet mig en af de fØrste da ge, m en
der kom ingen. I sidste øj eblik var bladet sp runget fra .
Hedaktør Cavling, der bl ev adspurgt af Svømme-Forbun-
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dets formand, Fred e Borre, fortalte, at der ikke kunne
bevilges nogen billet til mig, fØr r edaktør Leif. B. Hendil
k om tilbage fra Grønland. Chancen for at komme hj em
og være med på Danmarks Europahold var væk, og selv
om andre kræfter sa tte sig i bevægelse for at prøve andre
udvej e, troede jeg ær lig talt ikke, at det skulle lykkes p å
den korte tid der var, inden det gik lØs i Wien.

Socialdemokraten citerede spydigt Ekstrabladets opsats
den 20 juni.

»Ek sirablade t har det hele klart. Midt i August vil der
i San Francisco staa en Flyvemaskine parat til at bringe
den populære SvØmmepige hjem. Med Greta Andersens
Deltagels e kan Europamesterskaberne for Danmarks Ve d
kommende vendes fra en Række smertelige N eder/ag til
et Triumjtoq.«

Ikke så lidt hårdere var Frede Borre. I BT fortalte han
om det chok, han havde få et ved Ekstrabladets løftesvig.
Han sagde til BT's medarbejder: »Jeg [or staar ikke et
Muk af dette. Hvordan kan Ekstrabladet fØrst slaa fast,
at alt er i Orden og betalt for saa bag efter at springe fra .
Med denne Optræden hal' Bladet ikke blot skadet dan sk
SvØmning i uh årt Grad, m en saavel den danske Idræt som
Nationen. Ekstrabladet har n emlig ved sit LØfte, som in
gen kunde tvivle paa, forhindret andet Initiativ for at faa
Greta Anders en hjem. Jeg kan fortælle, at der, inden Ek
strabladet optraadie, var gode Kræfter i Gang, som uden
Tviv~ kunde have [aaet Sukces. m en som naturligvis op
gav at gaa videre, naar Billetten var sikret. Nu er den
Chance simpelthen gaa et tabt, og som Landet ligger nu,
k om mer Greta ikke hjem, idet vi ikke kan betale de 3500
Krone r, som Billetten koster, og vi ikke aner, hvem vi
sk al [aa til det. Ud en Greta deltager vi ikke i Holdkap
svØm n ingen og mist'er yderligere vort største Aktiv i 100
og 400 meter .Crawl. Det vil igen sige, at vi mister »Bre
dius Pokaleti«, den fornemme Nationspokal, som Landene
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sætter den største Æ re i at faa. A lt dette kan vi takke
Ek strab'lade t for. Jeg synes, det er en sk atidalos Optræden ,
og dobb elt fordi Bladet til det sidste har ladet os tro, det
havde reell e Hensigt er. Vi har bl. a. paa Grund af dets
L Øfter [aa ei A nmeldelsesfristen for vort Hold udskudt til
den 8. A ugus t efte r Forh an dlinger m ed Østrig erne. Jeg kan
ikke se andet, en d at dansk Svømmesport h er er blev et
skuffet af brudte LØfter og Greta An dersen holdt grundigt
for N ar til stor S k ade for h ele den danske Sportsverden ,
idet Greta An derse ns Deltagelse i W ien vilde være R eklame

for h ele Idrætten. «

Kn ud Daniels en redder situationen.

F ar og no gle af vore nære venner søgte i hast at r ej se
et lån for at få mig hj em. Det mislykkedes. Men så trådte
spor tens gode ven, Knud Danielsen, til. Han gik til BT og
erklærede, at hvis BT sta r tede en indsamling til en flyve
billet, ville han give det fØrste bidrag 1500 kroner. BT's
spor tsredak tion gik str aks ind på forslaget og fik allerede
sam me dag indsamlet 2150 kroner. Foruden Knud Daniel
sens 1500 kroner, gav firmaet Poul Holm 200, filmsdirektør
Henning Karmak 250 og et kØbenhavnsk fi rma, der ville
være anonymt, 200 kroner.

I de fØlgende dage indløb der sta dig klækkelige beløb
til billetten, og BT kunne hurtigt m eddele , at h el e b eløbet
var i hus. BT havde stoppet, da der manglede 500 kroner,
som bladet selv ville give som en ca de au til svøm mespo r
ten i Danmark. Udover de allerede nævnte b eløb gav bok
sepr om otor Bernhard Ma dse n 200, direktør Frede Skaar up
100, »Englis h House« 250, »P en da«, Birkerød 100, anonyme
velyndere af svørnmesporten 205, grosserer Lu dv ig Sven d
sen 100, Dansk Svø m me-Forbun d 100 og Sim on E . Knudsen
100 k roner.

Jeg beh øver vel næppe at fortælle, hvor gla d jeg blev
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fo r h err Danielse ns initiativ. Jeg fØler mig i stor taknem
melighe dsgæld for de pen ge, han og de Øvr ige bidragyd ere ,
så generøs t forærede for at sik re min deltagelse ve d eu
ropamesterskaberne i Wien.

Da redaktør Leif B. Hen dil ven dte hj em fr a Grønland,
forkl ared e han i sit blad indgående om affæren. Han sk rev,
a t man h avde annulleret løftet , fordi forholdene fuldkom
men var æn drede, efte r at man havde giv et tilsagn om en
enkelt billet Sa n Francisco-KØbe nhavn . Sp or tsin teresserede
og Ekstrabradet havde i fællesskab givet til sagn om bil
letten hj em, m en da j eg insist erede 'På at ville tilbage til
Am er ik a for at fortsætte mine stu dier, var det naturligt ,
a t de ville sp ørge de private bidragydere, om de også ville
være m ed til at finansier e et ferieophold i nanmark for
mig. Der var san delig grund til at overveje, om man ville
være med til at betale en sids te amatøroptræden for mig,
der var vor de n de am erikansk professionel. Fordi en m and
lover a t hj ælpe en an den m ed p en ge til at star te en ny
vi rks omhed med fornuft, kan han da ikke være bundet,
når låntageren kommer og vil have pengene til en luksus
bil. Man skal h ave en farisæi sk indstilling, hvis man vil
forarges over et sådan t tilfælde. Der er mere gr un d til at
forarges over, at h err Borre søgte at sætte os kniven på
str uben for at plej e helt andre interesser og derefter 
i ste de t for at ve n te et par dage, som de r efter den oprinde
lig e aftale om W ien var rigelig tid til - løbe til de blade,
hvis sur e konkurrencemæssige misundelse og gule galde
selvfølgelig h ar fåe t en lækkerbidsken. Hendil slu tte de
med fØlgen de sa lu t i spærrede typer. »»Ek strabladet lØber
ikke fra givne lØfter, m en det vil, som vi st enh ve r, der
skal betale, gern e være h elt klar over, hvad det egentlig
er, m an betaler [or.«

H endil h ar ret i, a t j eg fra først af in sist ered e p å at
k omme tilbage til Amer ika igen. J eg troede på det tids
p unkt, at j eg stadig havde en chance fo r at erhverve m ig
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et emigran tvisum . Men han har ikke ret i, at j eg var en
vor den de, amerikansk professionel. Det har aldrig væ r et
min h ensigt a t slippe amatørernes rækker trods store og
fristende tilbud, og det er at stille sit forsvar for sit blad
i r eli ef , når han kalder min r ejse hj em for en vordende
amer ikansk professionels sids te optræden som amatør. Og
med h ensyn til låntageren, der bruger penge til luksu sbil
i sted et for til fornuftige formål, m å j eg fortælle redak
tøren , a t det ikke var mig, der bad om at komme hj em
pr. flyvemaskine. Jeg var slet ikke indstillet på, at det
i det hele ta get kunne lade sig gøre at komme med i eu
ropamesters kaberne. Det er at stille sagen no get på ho
ved et. Men j eg kan ikke lade være a t beundre L eif B. Hen
dil s »elas tiske« tilbageto g.

A fsked m ed San Francisco.

Robert Winther holdt altid ferie på en dejlig sommer
pen sion uden for San F rancisco . Sted et h ed »Svea« og lå
kønt ved sko vklædte skrænter oppe i bjergene. Der var
selvfølge lig svømmehal og andre raffinementer, der kunne
adsprede gæsterne. Her opholdt j eg mig sam men m ed
Joan, da der kom telefonbesked om, at der lå en flyvebil
let i San Francisco og vented e på mig. Maskinen gik om
tre timer! Det kan nok være, j eg fik travlt. Robert Winther
tilbØd str aks a t køre mig ind til byen, og i hast fik j eg
sag t farvel til Jo an og r est en af den kære W inthers ke fa 
milie. Der bl ev en dda tid til at foretage forskellige indkøb,
inden det gik afsted til flyvepladsen, hvor j eg blev paf
ove r at se talrige m edlemmer af Crystal Plunge med Sa va
i spidsen. Grunden va r Barbara J en sens afrej se til de ame
r ikanske mesterskaber, der skulle foregå i South Carolina.
J eg fik således uventet behageligt rej seselskab, og j eg fik
lejligh ed til at sige orde ntlig farvel til først og fremmest
Charles Sa va , der havd e været så enestående god mod mig
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Efter hj emkom st en fr a Amer ika takker jeg Knud Daniel sen for . h an s ve nlighed
mo d mig. - Frk. Ingeb org P aul-Pet er sen giver m ig d e sidste rlosainer før afre jsen
til Wien. - Fru Grethe i\Iøll er øns ke r til lykke m ed mit eu ropamesterskab på

'i\,T;.J- ........Hy...nl;oh n ....rl

i de fire måneder, j eg havde væ ret under hans formyn der
skab.

Det bratte farvel med den herlige tid, jeg havde haft
i San Francisco og om egn, havde helt slået afskedens ve
mod ud af tankerne, men i flyvemaskinen kom de med
dobbelt kraft, især da j eg havde sagt endeligt fa rvel til
Barbara Jensen og Ønsket h ende held og lykke med m ester
skaberne. Jeg vil h ele mit liv stå i taknemmelighedsgæld
til Robert Winther, min sød e plejemor Dora Winther 
til Elis abe th og min gode veninde Joan, som fik et alt for
kort farvel i »Svea« og sidst, men ikke mindst, til Charles
Sava. Jeg håb er inderligt at m ødes med disse dejlige men
nesker igen.

v
T uren til Da nmark forløb gla t. Efterhånden som hj em

lan det kom nærmere, steg længselen , og da j eg endelig var
i Kas trup igen, va r humør et på de himmelske h Øj der.
Det var skønt at være hjemme igen. Jeg havde ganske vist
kun være t bort e i fire måneder, men det fØltes, som om
j eg havd e været hj emmefra i årevis. J eg var besat af en
indædt trang til a t gØre alt i de foranliggende fjorten dage
for at vise mi g vær dig til al den venlighed, j eg havde mødt ,
og til de Økonomiske byrder, j eg havde lagt på mennesker,
der ville mi g det godt. I mit inderste var j eg såre nervøs
for, a t det ikke skulle lykkes. Resultaterne i Ameri ka var
ganske vist lutter se j re, men tiderne ikke til no get europa
mesterskab.

Jeg var gyselig søvnig efte r den lange flyvetur, og selv
om j eg længtes efter at fortælle far og mor om eventyre t
i Amerika , måtte jeg hurtigst muligt til kØjs. Derimod
vå gn ede j eg allerede klokken halv fire næ ste morgen , og
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j eg vækkede omgå ende m ine forældre, som sØvndrukne
m åtte h øre mig fortælle småpluk fra dagene »overthere«,
og høre de flest e af de amerikans ke sange, Joan og Elisa 
beth havde lært mig.

Aller ede sam m e aften stod j eg p å sk amlen i Øbro-Hal
len for at deltage i et par holdkapsvØmninger. Min tid og
svøm mernåde blev n øj e overvåget m ed henblik p å de fore
ståen de europamesterskaber i W ien. Min 100 m et er var
så dårlig som 1.10.4, og j eg fik på puklen af E lse Jacob
sen, der fortalte, at j eg lå dårligt i van de t og havde en
elen dig stil. Hvis det va r det , j eg havde lært i Amerika,
så betakkede hun sig. Min stil var god for de kortarmede
japanere, men ikke for en så langlemmet pige som mig.
F or holde n e var nu h ell er ikke gunstige for mig. Den lange
r ej se stod mig endnu i kroppen, og jeg havde jo været
oppe side n klokken halv fire om morgenen. Det b evirkede,
at j eg ikke havde kraft nok til at demonstrere de hugtag,
som Charles Sava havde sli dt m ed at lære mig.

Alligevel va r j eg ved godt mod. Der var h åb om, at
f ormen ville blive stærk t forb edret inden de store dage i
W ie n . Li geledes var j eg u endelig gla d for, at f rk. Ingeb org
Paul-Petersen havde lyst og vil je til at hj ælpe m ig i de
nærmeste dage. J eg kom h elt i ligevægt , efte r a t frk. Inge
bo rg havde in spiceret min svøm ning og fortalt, a t der intet
var i vejen med den, m en a t j eg sim pelthen m anglede
træning. Hun m ente absolut, a t j eg ville være i orden in
de n styrkeprøven i W ien. Mine kræfter var i b ehold, og
hun var b eroliget , ingen i Europ a ville slå m ig på 400
m eter, sagde frk. Ingeborg.

Jeg var ikke indstillet p å at stille op ved danmark sme
ste rskaberne den følgen de lørdag og søndag. Jeg fØlte mig
for slø], men lod mig overtale og rejste efter Ønske til
Odense. J eg redded e en se j r i 100 m eter , m en h avde m ere
end besvæ r m ed at passere Mette Ove-Petersen. Vi fulgtes
a d til få meter fØr mål. T ide n var så ringe som 1.09,6
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m en do g lidt bedre en d ve d holdkapsvømningen og et fin
gerpeg i den r igtige retning.

LØbet havd e ta get no get af min n ervøsitet , og j eg be
gyn dte så småt atter a t stole på mig selv. Ve d udtagelses
matchen mod Mette Ove-Peters en på 400 m eter, som hun
havde vun de t i Ode nse, blev vi pacet af no gle mandlige
svøm m er e. Pacet var nu så meget sagt. J eg svemmede
i hvert fald fra dem og van dt 12 sekunde r fØr Mette .

Til europamestersk aberne i W ien.

Med god samvit tighed r ej st e jeg m ed det danske hold
til Wien. J eg havde trænet morgen, middag og aften , lige
side n j eg kom hj em fra Amerika, passet min seng og min
mad, så in gen kunne bebrejde mig, a t j eg ikke havde gj or t,
hvad der stod i min magt for ikke at skuffe de mennesker,
der havde sørget for min deltagelse.

Det først e lØb i W ie n var indledende h eat i 100 meter.
H er nåede j eg fin alen som tredj e efter Irma Schumach er
og Marie van Vaessen. Desværre bl ev Mette Ove Petersen
slået ud. Stævnet foregik i de t supers kø nne Sta dion Bad
i de n gam le Pra terskov.

Faktisk va r j eg op tim istisk indstillet fØr fi nalen, skøn t
hylende nervøs. D er var dog intet a t stille op mod de to
toptræ nede hollænderinder , Irma Sch umacher og Marie
van Vaessen. Sch umacher van dt i den fortræffelige tid
1.06,4. Samme ti d som W illy den Ou de n vandt europa
m esterskabet i 1934. Kun een i ve r de n h ar svømmet hur
tigere ved kampene om europ amesterskabern e, n emlig
Rag nhil d Hveger , som i 1938 i London gik på 1.06,2. Når
man tillige b etænker, a t vandet i S ta dion Bad var m eget
tung t, forst år man Schum ach ers fænomen al e tid. Selv for
bedrede j eg min hurtigst e ti d efter hj em ko msten fra Ame
rika med hele to sekun de r, men det var altså ikke til mere
end en broncemedalj e.
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I ærgrelse over mit nederlag var jeg. lige ved at .tud: ,

J' eg bed mig selv i tungen, tog mit bedste smil pa,
men l . l '
og Ønskede både Schumac.her og van .vaessen lJ er te ig
til lykke, samtidig med at Jeg lovede mig selv at tage re-
vanche ved lejlighed.

Heller ikke i 4 X 100 meter havde Danmark håb om
m ere end en tredie- eller f j erdeplads. Men her var lykken
m ed os. Mette Ove-Petersen røg på tredie tur igennem sin
100 m et er i en tid, der lå et helt sekund under hendes
hidtil bedste. Jeg havde derfor fØling med det samme m ed
de frygtede svensk er e og holdet fra Fran.krig, mens h.ol
lænderne var langt forude. Jeg pressede mig foran Sver ige
og Frankrig, og vi reddede derved sølvet, som var m eget
ve lk om m en t i en konkurrence, hvor vi har sa t så stolte
mærkepæle. Holland var ganske vist ti sekun der fØr os,
men det tog ikke nogensomhelst glæde fra os. Vore. svøm
meveninder havde både ved olympiaden og de fo rri ge eu
ropamesterskaber været uheldige, og deres hold var
umådeligt stærkt denne gang.

Vor t hold, der bestod af Gerda Olsen, Ulla Foldby Mad
sen Mette Ove-Petersen og mig, var hj emme bl evet døbt
kr;kkeholdet , og det var sag t, at Danmark ikke kunn.e
være bekendt at still e op med så svage svømmersker. SeJ
r en i denne holdkapsvØmning er en af de glæ deligste be
givenhede r, j eg har væ ret m ed til i dansk svø m ning . Mod
sa t London hvor vi var på sorgens rand over sØlvmedal
j erne, var ~i pi ger ovenud lykkelige f?r ~ølvet, v~ hj em
førte i Wien. Der er nu ikke nog et sa vidun der ligt som
a t kuldk as te beregninger , hvor man er blevet undervur-

deret.
Både Gerda Olsen og Ulla Foldby Madsen kæmpede på

livet lØs mod overmagten men k unne dog ikke hindre, at
Mette Ove-Petersen star tede tre sekun de r efte r Sveriges
Ingegerd Fredin, og at vi endvide re var distanceret af Hol
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land, Italien og F rankrig. Mettes fantom 100 m eter var sa
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fin, at j eg kun havde et par tiendedele at indhente ho s
Sveriges stærkeste dame Ahlgren. Man forstår bedre, hvor
store mine tre kammeraters præstationer var, når man
hører, at de alle svømm ede under deres personlige r e
korder ; og det i tungt vand!

Næste da g stod indled ende heat i 400 m eteren på pro
gr am met. Mette og j eg skulle i sam me heat m ed Anni
Termeulen som den m est frygtede konkurrent. Vi tre fulg
tes ad det halve af løbet, m en så tog pokker i Mette, der
i et snup tag tog spidse n og pilede mod m ålet. J eg fulgte
hende indtil de sidste hundrede meter, hvor jeg satte kræf
terne i, overhalede hende og ikke siden lod mig passere.
Det var atter Mette, der havde sk ab t overrask elsen. Hun
blev nummer to, og da kun Irma Schumacher i det andet
heat havde bedre tid end hende, men tre sekunder dårli
gere end min, så det lyst ud for de danske finalechancer.

Mit fØrste europamestersk ab.

Til denne fØlte j eg mig veltilpas og stærk. Jeg var ikke
nær så nervøs som ve d .det indledende heat. Efter en god
star t lagde Irma Schumacher og j eg os foran de øvrige kon
kurrenter, og på de fØrste 100 meter forsøgte jeg at finde
ud af, hvilken taktik hun svømmede efte r.

Vi ven dte sam tidig, m en ved 200 m eter var Schumach er
en sm ule foran. P å skrømt tog j eg en lille spur t for at fØle
på Schumachers kræfter. De var i orden. Hun var straks
på siden af mig. Ved 300 meter var forskellen ikke til at
se. Farten bl ev umærkeligt øge t, uden at der skete nogen
forskydning i still ingen. P å de sids te 10 m et er spurtede j eg
som en rasende og vandt halvanden meter foran Schu
macher.

Det var det første individuelle europamestersk ab, j eg
vandt, og j eg var usigelig lykkelig over, a t de anstren gelser,
så mange m ennesk er havd e yde t for a t få mig m ed til
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W ien, var kronet med h el d. Gevinsten var en guld-, en
sølv- og en broncemedalj e, nok til at j eg ikke h elt kan
h ave skuffe t de fo rventninger , m an havde stillet til m ig.

E ndnu en gang h avde jeg de n æ re, at »Kong Christian«
blev spille t for en af mine præst ationer, og a t Dannebrog
gik til top s på sej rsm as ten. Men s j eg stod p å æressk amlen.
kom en lille dansk dren g løbende h en til mig med en mæg
tig buket gladiolus. Den var fra en lille dansk koloni bl andt
til skuerne.

Un de r tummelen af lykønsknin g bl ev m in guldmedalj e
borte, og j eg bl ev som is, da j eg opdaged e det. Der var
så m ange, der skulle se den og h ave den i deres hænder,
så j eg anede nu ikke, hvor de n var blevet af. Nogen ti d
eft er kom dog Mette Ove-Petersen med den. H un havde
fundet den inde i omklædningslokalet, hvor j eg i fa rten
havde lagt den fra mig.

En festlig afslutning.

Bredius P okalen gik som ve n tet overlegen t til H olland,
m en Danmark blev nummer to sam men m ed Frankrig, og
Sverige bl ev nr. fi r e.

Afs lu tnings fes ten va r henlagt til et af de m ange ga m le,
sm ukke slott e, der ligger sp redt rundt i og om W ien . For
min se j r i 400 m et er fik j eg den fornemste præmie, j eg
har i min sam ling. Det var en stor sølvs k ål m ed hank og
foret m ed kryst al. Irma Schumacher fi k en skøn porce
læns-figur, der fo restilled e en kvinde fra hal vf emsernes
gla de W ie n.

I modsætnin g til sids te tur til europamesterskaberne var
denne i kammera tlig h en seende upåklageli g. F risk hum ør
og lutter idyl over h ele linien præged e led er e og ak tive.
Arr angemen tet va r også upåklageli gt. W ie nerne forstod på
finest e m åde og m ed størs te akkuratesse at få alt til a t
glide, og der var over stævnet en ån d, der vi rkelig var
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idrætten værdig. Uforståeligt , at en så bombarderet by
kunne præstere a t h olde et så k rævende stævne, uden a t
der var det mindst e a t kritisere.

Festen p å det ga mle skø nne slot varede til hen p å de
små timer. Vi sang og dansede aften en igennem. En dejlig
afslu tning ovenpå efterhån de n enerveren de ophold på ho 
telværelset. J eg h avde været ve d a t få pip af at ligge i sen
gen og ta ge m ig ingen ting for. På ballet dansede jeg næsten
udelukkende med en jugoslav. Vi talte det m est kuns t
færdige fingersp rog sammen u den a t fors tå noget som
h elst, m en vi morede os kongelig t!

Landsk am p mod S verige - En uforståelig hændelse.

T ide n efte r W ien- turen var stille in dtil kor t fØr dame
landskampen mod Sverige . J eg havd e skulket lidt fra træ
ningen, m en tr e, fire uger fØr landskampen gik j eg hår
dere p å, og det r esultered e i en j ævn go d 400 m eter , skø n t
de svenske piger og Mette Ove-P eter sen ikk e kunne give
mig virkelig kamp. J eg var 8 sek under h ur tigere end i
Wien. Danm ar k van d t overlegent landskampen og vis te
sig en dnu en ga ng bedre end Sver ige.

Efter landsk ampen sa tte j eg fuld damp på træ nin gen.
Næste op ga ve var nemlig revanch ematch mod hollænderen
Irma Sch umacher. Her kom j eg ud for en af de uforståe
lig e ting, der hænder i idrætten . J eg havde trænet om hygge
ligt, været afholde n de fra de ting der kan rane formen,
og endda h aft en ren t ud fortræffe lig træningsmakker i
Egon Olesen fra Loke.

Da jeg stillede op m od Schum ac her, fØlte j eg m ig ve l
tilpas og ve ntede at vin de ret let på en tid omkring 5.15.
Men de t bl ev ve l no k lyv. Str aks da j eg r am te van dfladen
og tog de fØ rs te ta g, m ærk ede jeg en stivhed' i lemmerne,
som gj orde min svøm ning tung og tvungen. Aldrig fik j eg
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overvundet denne træghed, og jeg blev slået på min favo
ritdistance med godt otte sekunder.

Irma Schumacher var naturligvis jublende glad, mens
jeg var på grådens rand. Ikke fordi jeg blev slået, men
fordi j eg ikke kunne finde nogen forklaring på min svage
svømning. Jeg lagde godt mærke til, at Schumacher straks
gik hårdt på for at ryste mig af, men mine forsøg på at
nå hende var spage. Der var ingen dynamit i mig, og mine
bevægelser forblev dvaske under hele løbet, Schumacher
svømmede på 5.20,2. Syv sekunder under hendes hidtil
bedste tid. Hun kunne slet ikke forstå, at tiden var så over
dådig. Vi var hver på sin vis overraskede over vore ydel
ser. Sjældent har jeg været så langt nede i humøret efter
et nederlag. Faktisk var jeg villig til at tage mit håndklæde
og gå min vej fra svømningen for bestandig. Jeg grublede
mere og mere over dette for mig så hårde slag. Jeg be
gyndte at tvivle på, at jeg nogen sinde kom ned på de fine
tider mere.

Ejendommeligt, hvor man ofte lader sig slå ud af baga
teller i stedet for at se sundt på sagen. Sporten er jo dog
kun leg . En leg, der skal hærde en på sjæl og legeme, og
så lader man sig slå ud for et nederlag til en af verdens
fineste svømmersker, som ingen behøver at skamme sig
over at tabe. til. Det er for ringe.

Sportsjournalisterne får travlt.

Nederlaget gav sandelig genlyd i aviserne. Ekstrabladet
kom med en stor rubrik: »Ingen interesserer sig i dag for
at bringe vor bedste svØmmerske i god form «, og i et lille
interview gav Gunvor Kraft udtryk for sin harme med dis se
ord: »H vad gøres der for at bringe Greta Andersen i Form.
Greta Andersen ligger og træner med Egon Olesen, men
ing en inden for Dansk Soemme-Forbund har i de sidste
to Aar efter Olympiaden været interesseret i at bringe Gre-
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ta Andersen i en akcepiabel Form. Det er sØrgeligt at se.
Hvorfor kommer hun dog ikke under en kyndig Træners
Ledelse? Tænk, hvad der bliver gjort for de hollandske
SvØmmepiger. Her ofrer Trænerne hele deres Liv for at
bringe hollandsk Svømmesport paa Toppen. De gør det
gratis af Interesse for Sporten. Herhjemme gøres intet gra
tis . Hvis ikke Lærerne bliver dyrt betalt, er ingen interes
seret i at hjælpe.« Bladet kommenterer Gunvor Kraft med
at skrive: »Det er stærke Ord men næppe helt sk udt forbi
af Udenrigsministerens Datter. Imidlertid har Greta An
dersen også selv lidt Fejl, idet hun er flakket rundt fra'
den ene Lærerinde til den anden uden at finde et blivende
Sted. Uden Skyld 'er Greta Andersen ikke, og det er et
Spørgsmaal, om hendes Træning er maalbevidst nok. Det
forpligter at være Europamester. Er Greta Andersen klar
over dette?«

Helt rigtigt skrevet af bladet var det nu ikke. Ganske
vist havde jeg haft et par trænere, efter at frk. Ingeborg
Paul-Petersen havde sagt sit beklagelige farvel til svømme
træningen. Jeg havde forsøgt mig med Roland Andersen
og også haft et par timer hos Else Jacobsen. Jeg er klar
over, hvad man forlanger af en europamester: Sejr hver
gang. Men man er nu engang ikke en maskine, der kan
indstill es til tophastighed ved alle mulige styrkeprøver.

Et par dage efter fik jeg atter smæk af Schumacher.
Det var 100 meteren, det gjaldt, og jeg syntes egentlig,
at det gik bedre med svømningen under dette løb, mens
vendingerne var under al kritik og vel årsagen til, at jeg
tabte.

Kort forinden dette stævne var jeg begyndt at indøve
saltovendingen, som Schumacher benyttede og hver gang
med en meters fordel, men j eg fØlte mig ikke sikker, og
turde ikke prøve den i et så krævende løb,

Idrætsbladet var også ude efter mig. Fredag den 1. de
cember 1950 skrev bladet: »H vad er der i Vejen med vor
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olympiske Guldmedaljevinder, Greta Andersen? Kun i
Glim t viser hun sil store Talent for saa aller at falde ned
paa det jævne. Der er VrØvl m ed hendes Træn ere, snart
skal hun have den ene, snart den anden, og saa dur han h el
ler ikke. N u har hun forladt DKG og m eldt sig ind i Triton,
hvor hun faar El se Jacobsen som Træn er. - ' Greta Ander
sen er rent ud ikke til at blive klog paa, siger Formanden
for KØbenhavns S oom m eun ion, Cioilinqen ior S vend Aage
NØrregaard. Den ene Dag soommer hun fremragende, og
den næste Dag er det helt galt.« - Efter at have nævnt
nogle af mine svingen de resultater fortsatte Svend 'Aage
Nerr egaar d : »Men SvØmmepigerne er nu ikke, som de var
i gamle Dage. Det er, som om de er bange for et Ne derlag,
og de m elder alt for ofte A fbud, hvor det ikke er tvingen
de tiedoendiqi. Paa den Moade bliver det næsten umuligt
at planlægge et Stævne paa længere Sigt. Tidligere Beromi
heder som Else Ja cobsen og Lilli Andersen stillede min
sandten altid op. Var de slØje en Dag, ja, saa maalle de
tage det N ederlag, der kom. Mentalit eten har forandret sig
m eget paa det Punkt. Vi mangler i Dag inden for S uem me
sporten det, som k endetegn er Svenskern e i all e Idrætsgre
ne: de gaar 100 procent ind for Opgaverne. Men det savner
m an jo ikke alene inden for S oem ninqen . Ogsaa inden for
andre Idrætsgrene er der Tendens til ikke at ville ofre no
get selv for Saq en,«

Denne skylle, hr. NØr regaar d lod regne ned, hovedsage
lig over os svø m m ere , var en no get malplaceret udtalelse,
ikke mindst , når man ta ger i betragtning, at netop i de år ,
han har haft m ed KØbenhavns sv øm ning at gøre, er der op
nået alle tiders stø rs te svøm metriumfer på bred basis. Kun
Ragnhil d Hvegers fantasti ske præstation er et kapitel for
sig.
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Om at tab e og vinde m ed samme sind.

Jeg kunne god t lide at vide, hvad hr. Nørregaard m ener
med at yde no get selv og gå 100 procent ind for en op gave.
Mon ikke de svørnmeh old, Danmark send te ud til Mon aco 
London, ja selv til Wien, bekræftede, at der var sli dt i det.
Hvor er det trist for en aktiv ofte at mærke ledernes hån,
når det ikke går deres folk eft er deres private beregn in
ger. Sjælden t m ød er man en led er med forst å else. E n, der
netop kan opildne i n ederlaget s stun d, hvor man rigtig
trænger til det. De behøver såmænd ikke at komme m ed
kys og klap, n år det går godt. n et er der rigeligt til for
uden dem. Ordsproget »Tab og vind m ed sam me sin d« er
vis t no get , vore ledere også burde prøve a t efterleve.

Derimod var det rigtigt , at j eg, som Idrætsbladet sk re v,
var vendt tilbage til mine gam le græsgange. Da frk. Inge
borg Paul-Petersen holdt op , gav hun mig et trænings
program, men det var svær t for mig a t fØlge det , når in gen
kan troll erede mig. Else Jacobsen tilbød da a t træne m ed
mi g, uden p å no gen m åde at forsøge på at få mig tilbage
til Triton. J eg spekulerede m eget , inden jeg meldte mig
ud af DKG. Det halve å rs karantæne hued e mig ikke. Dog
fØlte j eg mig hj emløs i klubben efte r min kære træners
afske d, og da Kar en Margre th e Harup var bl evet che f
træner i DKG, sprang j eg fra den 1. december 1950. Ti den
syn tes mig godt valgt til at pausere i svømningen. Jeg hav
de n emlig m eldt mig in d p å et kursus for at tage prælimi
næreksam en, så der kunne ab solut ikke blive tale om bå
de krævende svø m ning og læsning.

Min fØrste kamp mod Ragnhild H oeqer.

Min tilbagekomst til de ak tiv es rækker lod til at skulle
fe j res m ed pomp og pragt. Min egen klub var arrangør
af et stævne, hvor der var la gt op til det helt store med
aviss kræp om »å re ts match « og m eget m ere. F orinden hav-
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de j eg trænet flittigt , og tiderne regi strered e, at j eg var
m eget nær min allerbedste fo rm. Aviser ne r app or terede,
at Ragnhild Hveger h avde ta get let p å sit arbejde inden
ma tchen. Hun havde været på ferie et par uger, og kun
de sids te dage var hun gået til sagen .

Øbro-h allen var overfyl dt, da Ragnhil d og j eg sa mmen
m ed J enny Michelse n og Ulla F oldby Ma dsen tog pla ds
på startskam lerne. Og n er vøsiteten havde spredt sig ikke
alene m ellem svø m merne m en også blandt til skuerne. Det
var j o også et m ærkeligt m øde, All e tiders bedste svømme
pige skulle, efter adskillige å rs fravær, dyst e m ed en no get
yng r e årgang. Og hvad kendte publikum til min form ef
ter et halvt års hvile. Trods n erver var j eg ved godt mod
og sa tt e straks tempo p å. Ragnhild fulgte m ed de fØrste
100 meter, men så måtte hun slipp e og nåede ikke op på
side n af mig igen. Min tid blev 5.15,3 som blev årets bedste
tid i verden. Den utrænede Ragnhild notered es fo r 5.32,6,
og hun lykønskede mig med et »D er fik jeg en ordentlig
en p å tuden«.

Ve d danmarksmest erskaberne i 1951 gik j eg min hidtil
hurtigste 400 m eter i 50 m eter bassin. Jeg kom ned på 5.18
og føl te, at j eg var ve d at n å op p å høj este gear igen.

Tidlig t og sil de Øns kede j eg r evanche for nederlagene
til Irma Sch um ac her. I Øjeblikket fØlte jeg mig stærk nok
til a t slå h ende. Men j eg må tte ve n te lidt endnu. De nordi
ske m esterskaber i Ålborg blev ve l overst å et. De danske
svømmepiger tog broderparten af se j r en e. Så ende lig kom
Irm a Schum acher sam men m ed Marie van Vaessen, Geertj e
W ie lem a og Ne l Gar r itze n til KØbenh avn. Årsagen var en
kvindelandskamp mod H oll an d. Samtidig skulle vore h er
rer kæmpe landskamp mod Norge. D e sids te m åneder hav
de j eg trænet fem aften er om ugen m ellem 2 og 4000 m eter
pr. gang, foruden at j eg en enk elt morgen i ugen var i
s;Ø mm eh allen for at slås me d stop uret. Denne kolde, p ræ
cise konkur ren t havde tydeligt for ta lt mig, at de r var gode
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h åb om at få revanche for ikke mindre end fem nederlag
til Schum acher.

Endelig fik j eg ram på Schum ache r.

FØrs te aften m ødte j eg Irm a Schum ac her og H ollands
nye olympiske h åb, de n kun 16årige Gee r tje W ielem a, p å
400 meter.

Hvem kan forklare de t underlige i den fabelagtige for
skel, der k an ligge i ens befinden de. Sids t j eg svøm mede
mod Schum acher i Øbro-hallen , fik jeg læsterlige klØ, fordi
in te t ville gli de for mig, m en denne no vemberaften i 1951
fi k jeg fat i de hollandske piger.

Vi drønede fra start, som om 100 meter var målet. Den
blev kørt igennem på 1.09. Men vi manglede jo tre hun
drede endnu. Efter ve nding en ved de 100 m eter overraske
de det mig, at Schum acher kom bag m ig. Hun var altså
til at tale m ed i aften. Vid er e spurte de j eg mod målet
og opdagede m ere og mere luft m ellem m ig og ko nkur
r enterne ved hver ve nding . Jeg kunne have j uble t h Øjt, da
j eg klart besejrede Schum acher og W ielema, fordi sej ren
gav mig min selv tillid tilbage . Den ble v ikk e mindre, da
j eg er farede, a t j eg havd e forb edret min egen rekord med
fi r e sekun der. Jeg var k omme t ned på 5.06,5. Kun Ragn hild
Hveger i sin glansperio de h avde svø mmet h urtigere.

E lse J acobsen var lige så gla d som j eg. Hun havde taget
de t hele uhyre ro lig t, fordi hun sam me dag havd e se t en
bil m ed fire syvtaller på r ad. Det betød lykke, sag de hun.
E lse mente også , a t j eg kunne blive fØrst e pige i ve rde n,
de r gik under fem minutter, blot jeg sta dig tog min træning
a lvorligt og fi k rettet en dnu mere på m ine ven dinger.

I mine tanker syn tes j eg alligevel ikke, at j eg havde få et
revanch e hos I rm a Schum ac her, fØr j eg også havde vun
det over h ende på 100 meter . Den hun var europamester
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på. Og jeg fik ram på hende, samtidig med at jeg kom
under Ragnhild Hvegers tidligere 100 meter rekord.

Der var heller ikke noget at give væk af. Jeg måtte ned
på 1.05 for at vinde. Schumacher svømmede også sin hid
til hurtigste 100 meter, så ingen kunne bebrej de hende no
get. Sårene over de tre sidste nederlag på 100 meter til
Schumacher var lægt.

Irma Schumacher var strålende lykkelig for sin rekord
tid og udtalte Ønsket om snart at møde mig igen. Hun sag
de, at det var i sådanne kampe de store resultater skabtes.
Hun havde aldrig fØr troet på, at Willy den Oudens re
kord kunne slås, nu troede hun, at det en dag skulle lyk
kes, og meget smigrende for mig mente hun, at jeg var den,
der havde de største chancer for at komme under den
Oudens fabeltid 1.04,6. Også Else Jacobsen var optimistisk.
Hun planlagde en hel måneds specialtræning i hurtighed
for om muligt at få endnu mere eksplosion i min svøm
ning. Hun ville bandlyse de lange distancer og udeluk
kende Øve sprint.

VI

Sprinterøvelserne for at komme i form til at sætte ver
densrekord på 100 meter blev lagt på hylden for at kon
centrere sig til den allervigtigste opgave: Olympiaden i
Helsingfors 1952. Både Else Jacobsen og jeg mente, at det
var klogest at indstille den hårde træning nogle måneder,
fordi det er begrænset, hvor længe man kan holde sig på
toppunktet af sin ydeevne. Jeg nød rigtigt hvileperioden
uden helt at slippe træningen. Den blev taget som en slags
ferie, hvor blot en nogenlunde kondition skulle bibeholdes.

Kort ind i 1952 lagde Else og j eg slagplanen for trænin
gen til verdensstævnet i Helsingfors. Der skal tages hensyn
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til uhyre meget, hvis tilrettelæggelsen af et træningspro
gram skal bære den frugt, man Ønsker. Den stigende kurve,
man tragter efter, skulle i dette tilfælde kulminere næsten
otte måneder efter træningens start. Det siger sig selv, at
man først og fremmest må have et kendskab til sin fysik
og vel ikke mindst til de psykiske processer, man kom
mer ud for, når man har et følsomt gemyt.

Mange ting inde og ude fra virker omgående på mig. Et
venligt ord kan have en rent ud fabelagtig positiv virk
ning på mig, mens det modsatte kan slå mig helt ud af
trit. Derfor gælder det for mig om at have bare eet men
neske, som jeg helt fØler er min ven, ved min side, når
jeg skal i krævende konkurrence. Det gØr mig rolig og gi
ver mig den spirit, som er så afgØrende for, at jeg kan nå
et godt resultat.

Nederlagene.

Forårets måneder gik med at bade sig over i en lidt
efter lidt hårdere træningsform. Vort skema blev pinligt
overholdt. Fysikken blev sat i spændetrøje. Else og jeg
drøftede også de eventuelle nederlag, der givet ikke kunne
undgås. Heldigvis har Danmark så mange gode svømmer
sker i crawl, at den enkeltes form er afgØrende for de ind
byrdes placeringer. Efter at Ragnhild Hveger atter er nær
sin standard fØr og under krigen, og Mette Ove-Petersen
er blevet min ligemand, er det bagateller, der skiller os
ad, når vi dyster på 100 eller 400 meter. De forventede
nederlag kom. -

Aviserne tog det som en kæmpesensation. da Mette vandt
400 meteren i tiden 5.19,9. Jeg kom en tiendedel sekund
efter. Politiken havde trespaltet billede på forsiden med
underskriften: »Sen sationelt svømme-nederlag. For fØrste
gang i sin glorværdige karriere blev Greta Andersen, der
er vort største soommehåb ved de olympiske lege i H elsing-
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fors, i aftes (7 . m aj 1952) besejret af en dansk pige. De t
skete ved KØbenhavns-mestersk aberne i Østerbros S oem
m ehal, hvor Mette Ove-Pe tersen fra P. 08 skabte sensation
og samtidig forbedrede sin personlige rekord m ed næsten
ti sekutider .«

Bladet havde også udtalelser fra de implice re de. Mettes
søster Birthe, der træner h ende, sagde: »Hun fortj ener det ,
for der findes næppe nogen svørnm epige, der træner mere
energ isk.« Og min træner udtalte : - »Ja, et nederlag er
nu god t en ga ng imell em. Det skal nu til , og man tager sig
så dejligt sammen bagefter . Men jeg vidste, at Mette vill e
komme, og det var en flot præstation.« Medarbe j deren gav
mig et hip med på ve j en, id et han gik ud fra Birthes om
tal e af Mettes energiske træning. »Man kan næppe sige, at
Greta Anders en har udvist samme energi. Hun kan svøm
me meget bedre, og selvom hun måtte tage imod det sen
sa tionelle nederlag, kan hun jo udmærket komme endnu
in den de olympisk e lege, men der skal gøres noget ekstra
ved de t, og mon ikke hun og El se Jacobsen holder et lille
vigtigt møde i da g. Det er nødvendigt .«

Kommenta re rne fra Politikens medarbej der havde sik
kert være t noget anderl edes, hvis han havd e læst et inter
view, Berl ingske Tidende havde med mig i febr. 1952, hvori
der kl art var skitseret, hvad Else Jacobsen og jeg havde
bestem t at gøre for at nå hej depunkte t i min form ved
de olympisk e lege. Her kunne han have læs t, a t j eg allerede
i februar var småt i gang med træningen, det vil sige, at
j eg dengang daglig svømm ede 500 m eter langsomt kun
med benen e, 500 meter lan gsomt med armene ·(her har
j eg en str ik om benen e) , 500 meter med båd e arme og ben,
et par hundrede m eter rygcrawl, 8 gange 25 meter med
halv fart og til sids t nogle hundrede m eter enten med ar
mene elle r benene. De t var opvarmningstræning. Den
hårde trænin g, havde vi beregnet, sk ulle be gynde midt i
maj og vare til de olympiske lege. I den p eriode vill e j eg
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gå i seng hver aften omkring klokken 21,30, holde mig
borte fr a forlystelser , sørg e for god, kraftig kost og masser
af frisk luft, træne to gange om ugen de fem dage med
dette program: F Ørs t en 100 meter på tid, så 200 meter
i hårdt tempo med armene alene, derefter benene alene
og til sidst begge dele. Så 7-8 gange 50 m eter, 10 gange
25 meter, en masse star ter og vendinger samt nogle tusind
meter i langsomt tempo. Altså, jeg var endnu ikke begyndt
på mit hårde program. Nederl aget var derfor nærmest
naturligt for mig, men derimod en kæmpesensation for
bladene.

De skrigende overskrifter kom frem igen et par dage
sene re, hvor Ra gnhild slog både Mette og mig.

BT bragte en tyksværtet overskrift eft er min tr edieplads,
der lød: »Fra nu af sk al j eg i Seng hver 'en este A ften Klok
k en 21.« Den fremhæv ede un derrubrik fortalte, a t jeg hver
mo rge n stod op klokken 6,30, og at det slet ikke var mor
som t at være olympisk aspiran t, men jeg ville forsøge at
vinde guld igen, og at jeg va r forberedt på at tabe. I ar tik
len kunne man læse: »Det ikke uventede, at Greta Ander
sen ogaa vilde komme til kort i 100 Meter Crawl ved KØ
benhavns-Mesterskabern e i S vØm ning, skete ... . og denne
Gang var det ikke alene Mett e Ove-Petersen, der slog vort
største olympiske Haab, m en den genopstandne Ragnhild
Hveger viste sig endnu bedre og blev en sikker Vinder af
LØbet. Ragnhild bogstavelig talt »slog knock out« fra Star
ten, idet hun lagde ud i et voldsomt T empo og straks fikl
en FØring, som hun aldrig siden gav Slip paa. Hendes Vin
dertid blev saa pæn som 1.08,4, m en det er dog ikke hendes
y deevne . . .. Mette Ove Petersen, Greta Andersen og Rita
Larsens Tider i Gaar gav LØfter om, at vi trods alt kan
gøre os Haab om en Medalje paa 100 Meter i He lsing fors,
for de tre af Pigerne kan give Tiden en lille Tand endn u
- og den fj erde en m eget stor Forb edring. Greta skal selv
fØlgelig n ed om kring 1.05 i Finlarul.«
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Nederlagene fortsatte. 10 dage efter fik jeg den helt store
dukkert i landskampen mod Sverige i Stockholm. Her blev
j eg slået ikke alene af Ragnhild og Mette, men også af Inge
Jensen og de svenske piger. Det havde dog sin forklaring.
Jeg havde netop nogle dage i forvejen fået flere indsprøjt
ninger af dr, med. Ove BØje, dikteret af dr. med. Erling
østergaard. Indsprøjtningen skulle bevirke, at jeg ikke i
Helsingfors kom ud for samme triste oplevelse som ved 400
meteren i London. IfØlge naturens love ville min »måned
lige utilpashed« ellers, som i 1948, have indfundet sig midt
under de olympiske konkurrencer. Indsprøj tningerne vir
kede lammende på mine bevægelser, der blev dvaske og
langsomme. Jeg var helt ude af trit. Under træningen for
søgte jeg at få fart og gnist over svømningen, men uden
held. Alligevel var jeg optimist. Svagheden skulle trænes
væk. Jeg lagde mere og mere iver i de mange træningsti
mer. Ind imellem de lange distancer forsøgte jeg at krydre
op med små, hurtige sprint, men helt mine gamle takter
fandt jeg aldrig.

Spænding om udtagelserne til Helsingfors.

En lille måned fØr olympiaden var der noget, der kunne
tyde på, at formen måske var ved at indfinde sig. Mette
Ove-Petersen, Ragnhild Hveger, Inge Petersen og jeg stil
lede til dyst i Frederiksberg Svømmehal. En af os skulle
glide ud af olympiadeholdet, hvor der jo kun kunne kom
me tre med fra hver nation i de individuelle Øvelser. Her
gjaldt det 400 meteren, hvor Danmark burde have gode
chancer.

Ragnhild Hveger var glimrende oplagt og tog straks fØ
ringen. Jeg fulgte hele tiden hendes gule svømmehætte,
mens jeg så småt regnede med, at jeg ved 300 meter ville
kunne gå forbi hende. Men j eg forregnede mig. Ved 300
meter Øgede Ragnhild tempoet, uden at jeg kunne fØlge
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med, og i mål var jeg cirka tre sekunder efter hende. Vi
havde dog begge svømmet på bedre tid end nogen anden i
verden i 1952, så der var jo kun grund til glæde. Jeg kunne
ikke lade være at beundre Ragnhild Hvegers strålende
svømning. Hendes uimodståelige kamphumør- og eneståen
de vilje til atter at blive regnet mellem verdens bedste
svømmersker trods hendes, i svømning regnet, hø] e alder.

Sympatiske Inge Petersens olympiadechance røg desvær
re ved dette stævne. Nu lå det klart for alle, at vore største
chancer ved olympiaden lå på 400 meteren. SØndagen efter
fik jeg et danmarksmesterskab forærende ved at blive
nummer to i 100 meter crawl. Ragnhild vandt, men deltog
uden for konkurrence, så jeg fik, med en lidt flov smag i
munden, mesterskabsplaquetten.

Efter disse stævner satte j eg min lid til, at de sidste tre
uger inden olympiaden ville bringe mig i den tilsigtede top
form.

Nu blev træningen lagt ud til SØnderstrand og Amager
Helgoland, hvor der fandtes de så vigtige 50 meter bassiner.

Else Jacobsen havde tidligere forbudt Inge Petersen og
mig at tage til Sønderstrand, fordi hun mente, at det kolde
vand ville gøre vore muskler stive. Alligevel trodsede Inge
og jeg forbudet nogle gange i juni måned blot for at kom
me til at prøve kræfterne, hvor de reelt kunne kontrolleres.
Men Else lugtede lunten, og så blev der sat en stopper for
videre »udskej elser«,

Inge Petersen var løvrigt en glimrende træningskamme
rat for mig. Altid sØd og villig og meget energisk. Det gjor
de mig virkelig ondt, at hun ikke fik turen til Helsingfors
som belønning for sin store flid.

Da træningen de sidste uger fØr Helsingfors endelig blev
lagt ud på Sønderstrand, lagde Else Jacobsen tiden om , så
vi benyttede de f'ørste aftentimer til at Øve os i. Årsagen
var, at Else boede i sommerhus i Hundige, og det var for
anstrengende for hende at komme ind tidligt om morgenen.
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Det sene tidspunkt på dagen huede ikke rigtigt Inge og
mig. Nå, det gjaldt bare om at mase på. Og det gjorde vi.

Der var nerver på allerede inden afrejsen.

Forberedelserne til olympiaden begyndte at tage form.
Det blev bestemt, at jeg skulle flyve til Helsingfors sam
men med Else Jacobsen. Så slap jeg for en eventuel søsyges
kvaler. En bestemmelse, der blev truffet af Dansk Svøm
me-Forbund. Mine inderste tanker kredsede hele tiden om,
hvad jeg skulle gøre for at få samling på mine nerver. Jeg
fØlte det helt anderledes fØr denne olympiade end i 1948.
Dengang var der så mange store »navne« på holdet, så j eg
næsten forsvandt. Nu var der for så vidt kun Ragnhild
Hveger, Jytte Hansen og mig, der stilledes forventninger
til. Det satte nerverne på højkant. Nervøsiteten blev ikke
mindre ved meddelelserne om, at vi skulle møde svømme
piger, der ikke blot var vore ligestillede, men måske bedre.
Mit gamle gåpåhumør var borte, men j eg håbede stadig,
at jeg kunne samle mig sammen, inden det rigtigt gik løs,
Den gode tid ved min sidste 400 meter var dog et finger
peg om, at det ikke helt var sket med min fighterånd. Men
jeg kunne alligevel ikke frigøre mig for de komplekser, de
forudgående nederlag havde givet mig.

I Helsingfors.

Olympiadepigernes hus i Helsingfors var ikke så lidt
bedre end Southland College i London. Betjeningen var
også bedre og maden fortræffelig.

Dagen efter vor ankomst tog Else og j eg ud til det pragt
fulde svømmestadion, hvor konkurrencerne skulle foregå.

Det skønneste 50 meter bassin, man kunne forestille sig,
lå og glinsede med sine flisebetrukne kanter og det reneste
vand. Der var otte baner, og intet kunne genere svømmer-
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ne. Et særskilt bassin til springtårnet og tremetervipperne
var nemlig placeret bag ved det store bassin.

Man kan ikke lade være at misunde de finske svØmmere,
at de har et så fornemt svømmestadion. Det ville ikke
mindske interessen for svømmesporten herhjemme eller
gøre resultaterne ringere, om vi havde et lignende i KØben
havn og andre store byer!

Næste dag var resten 'a f det danske svømmehold ankom
met, og træningen blev nu tilrettelagt. Ragnhild Hveger hav
de fået sin træner, fru Ellen Larsen, med til Helsingfors,
så der var to trænere til de otte piger, holdet bestod af.

Foruden 4 X 100 meter holdet: Ragnhild Hveger, Mette
Ove-Petersen, Rita Larsen og mig, deltog Eileen Ward Pe
tersen, Kirsten Hedegaard Jensen og Jytte Hansen i bryst
svømning samt Gerda Olsen i rygcrawl.

Der rørte sig et vældigt liv omkring bassinerne på det
imponerende stadion. Trænere råbte og skreg til deres ele
ver, mens de med vilde fagter fulgte dem langs hassinkan
terne. Tider blev taget, og de andre landes »k anoner« ud
spioner et. Efter så småt at have kikket konkurrenterne ud
blev vi hurtigt klar over, at det ville blive de hårdeste kon
kurrencer, danske svømm epiger endnu havde været ude i.

Andendagen fØlte j eg mig vældigt oplagt, noget af mit
gamle mod var fremme, og j eg gled gennem vandet, som
var det den rene barneleg. Flere af de andre landes svørn
mepiger havde lagt mærke til min svømning, og de var
straks parat til at udpege mig som favorit, hvad der abso
lut ikke var nogen fordel for mig. Termeulen fra Holland
lod meget imponeret, hun regnede mig sikker på 400 me
ter. Nogle af mine amerikanske svemmevenner mente også,
at 400 meteren måtte blive min. Deres tiltro Øgede desværre
blot mine ængstelser for, at det skulle gå galt.
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Konkurrencern e begynder.

Sam m e dag fi k vi lodtrækningen til de indle de n de h eats
på 100 meter at se. J eg skulle blandt andre møde T ermen
len . Der var intet at give væk af i de indled ende h eats.
Denne olympiade havde n emlig som no get h elt nyt, at tiden
var afgørende for vide re deltagelse, ikke som tidligere pla
ceringen al ene. De sekst en, der havde den bedste tid i de
indledende h eats, gik til sem ifinalerne. Der kan siges både
godt og ondt om denne n ye regel. Den afskaffer i alt fald
trættende m ell emheats i en konkurrence med et s tort antal
deltagere. Men det er givet , at mange hurtige svømmere
bl ev slået ud n etop i kamp m ed tiden. De havde sim pelthen
ikke k ræfter til tre dage i træ k at sv ømme sig h elt ud. I
mit indledende h eat havde j eg m eget besvær m ed at blive
nummer to efter T ermeulen, og tiderne for os va r endda
så svage som 1.07,3 og 1,08. Ragnhild Hveger (der som be
kend t nu h edder An de rse n, h vilket bevirkede, a t en m and
fra P akis ta n troede, at vi va r søs tre og efterkomm ere af
H. C. Andersen ) nåede lige m ell em de seks te n til sem ifina
lerne med tiden 1.08.6. Ragnhild bl ev nummer to efte r un
gareren Ternes, der satte ny oly m pisk r ekor d m ed 1,05
ren t. Ternes, som man fØr olympiaden havde hørt så m eget
om, sva rede fuldt ud til forventningerne og bl ev udlagt
som sikker vinder af 100 m et eren efter de indledende h eats.
Det sk ulle dog gå m eget anderl edes. Hun bukked e, som
mange andre, under for de t nye tidssyst em. Mette Ove-Pe
tersen gled u d m ed det samme. Hun blev nummer fire i sit
heat, og tiden 1.09,5 va r for svag til videre deltagel se.

Jytte H ansen va r dagens store danske svøm meoverr as kel
se . Hun vandt sit heat i 200 m et er bryst svømning i dagens
tr edieb ed st e tid og slog sin personlige rekord i 50 m et er
udendørsb assin. Ingen anden dans k pige h ar svømmet hur
t~gere end Jyttes 2.57,7 i det lange bassin, Det var virkelig
fmt, og da kun de to vanvitt ig t s tæ r ke ungarere Novak og
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Szekely var h ur tigere, gav man Jytte en naturlig chance
fo r bronce i finalen.

Eileen W ar d Petersen og Kirs ten H edegaard Jensen måt
te m ed de t sam me lade livet. De va r vi st begge no get tryk
ket a f den olympisk e a tm osfæ re og n åede ikke op til de
r es sæ dv an lige sta n dard.

Vi n åede ikke til 100 m final en.

I 100 m eterens sem ifi naler havde vi trods alt ve n te t, at
Ragnhil d og j eg ville slippe videre til finalen. J eg r egnede
med a t ville svøm me mindst et sek u nd bedre end i det ind
ledende hea t. Det gik im idlertid den anden ve j.

J eg svøm mede og svøm mede, m en sy n tes ikke, a t jeg kom
no gen vegne. Det var en klam en for mig, at jeg kun blev
n ummer seks i et heat, hvor vin de ren, Harrison fra Sy d
Afr ika, havde den forholdsvis ringe tid 1.07,2. Jeg fo rstod
overhovede t ikk e mig selv. Jeg havde da gj ort a lt for at
n å i r ette form til olympiaden. Men j eg blev tydeligt svage
r e og svagere. Min tid va r 1.08,2.

Ragnhild ko m heller ikke i fi nalen, men havd e dog den
tilfredsstillel se a t få en no genlunde tid fo r sin 100 m et er:
1.07,7. Kun en brøkdel af et sek un d efter T ern es, Ung arn,
som dagen i forvejen havde sa t den flotte olympisk e r e
ko rd. Ternes nå ede kun lige ak kurat a t slæbe sig med til
de t en de lige opgør . Et tydeli gt bevis på, hvor k rævende
tidsplaceringerne var.

Inden de indl edende h eats i holdkapsvømningen va r Ger
da Olsen bl evet slået ud i rygcrawl over 100 m et er , den
dis ta nce, som Karen Ma rg reth e Harup så overlegent van d t
i Lo ndon. Jytte Hans en var m ed kniberi kommet i finalen
i 200 m et er brystsvøm ning, h vor hun for så vid t sk uffede
ve d k un a t opnå en femteplads. De to ungarerinder, Eva
Szekely og Eva Novak, tog de ædlest e m edalj er. Eva Sze
k elys se j rstid blev en fin ny 'olym pisk rekord m ed 2.51,4.
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Verdensrekordindehaveren , Eva Novak, var hele tre se
kunder efter. Helen Gor don, England, fikmed en hårsbred
de kilet sig ind mellem anden og tredie ungarerinde, så det
ikke blev en tredobbelt ungarsk triumf. Fjerde blev derfor
Klara Killerman, Ungarn, mens Jytte »kun« blev femte i
tiden 2.57,8.

Også svag i holdkapsoemninqen.

I 4 X 100 meter skuffed e j eg atter. Danmark bl ev num
mer tre i sin semifinale, men havde femtebedste tid. Vel
vids te vi, at Ungarn, Holland og Amerika var bedre end os,
men at vi skulle komme bag efter E nglan d, havd e vi ikke
tro et. Rita Larsen la gde ud og svø mm ede glimren de de fØr
ste 50 meter, hvor hun førte, men inden mål blev hun in d
hentet og passeret af Ung arn og England. Denne still ing
var uforandret, efter at Mette Ove-Petersen havd e svøm
met, dog var afstanden fra de to første nationer vis t nok
Øget noget. Jeg regnede med at kunne komme op på siden
af i hvert fald eng læ n deri n den, m en j eg orked e overhove
det ikke at få ta get en bid ind på de to foranliggen de svøm
m ere, snare re sa tte j eg no get m ere til. P å sids te tu r svørn
m ede Ragnhild Hveger ualmindeligt fint og halede så me
get ind på det en gelske hold, a t der kun var 4/ 1 0 sekund for
skel i m ål.

Jeg blev mere og m ere forundret over min ri ng e inds a ts.
J eg forsøgt e at ta ge mig selv i nakken. J eg havde skuffet
så fælt, at in gen længere ven tede noget af mig, så nu m åtte
j eg da kunne befri mig for det nervepres, der .hidtil havd e
r edet mig som en mare. Men det bl ev sta dig ikke bedre.

I finalen svøm m ede j eg dårligst af hele kvartetten . Atter
var det Rag nhild, der tog det store slæ b. J eg »afleverede«
hende på sj ett epladsen, m en med et væ ldig t gåp åhumør
spurtede hun drabeligt forbi både Sverige og England, så
ledes at vi blev nummer fire efter Ung arn, Holl an d og USA.
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Den h elt store dukkert.

Nu var bunden nået, m ente jeg. P å min favoritdis tance,
400 meter crawl m åtte bøtten vende. Nu skulle j eg rehabi
litere mig - troed e j eg da I

Ifølge programmet sk ulle 24 af de 35 startende piger gå
videre til m ellemheat'ene, m en kort fØr det fØrste heat bl ev
startet, kom meddelelsen om, at kun de seksten hurtigste
gik videre til de to semifinaler . Det kom til at gå ud over
Mette Ove-P etersen , som ærger lig t nok havde 17. bedste tid.

J eg var meget rolig og fortrøstningsfuld, da j eg så tiden
for fØrste he at, som Ania M. Schultz, Argentina, vandt med
5.26,1. Mette Ove-Petersen blev nummer tre i 5.30,6. I næst e
heat var Ragnhild med. He ndes værste konkurrenter var
Eva Szekely, Un garn, og Judy Davis, Aus tr alien. Ragnhild
fØrte m ed en længde efter 200 meter, men så åd Szekely og
Davis sig op på siden af hen de. I spur ten gik Ragnhild dog
atter fra de m og slu tte de som en kl ar vinder i 5.19,6. Meget
fint svØmmet.

J eg havde også fået en unga r er i mit heat. Det va r Eva
Novak, og efter en svag start, hvor jeg lå helt ned e som
nummer fem, ko m jeg så m eget i trit, at j eg på det sids te
var ve d at nå op til Eva Novak, der vand t i 5.19,1, m ens j eg
bl ev anden i 5.21,3. Bed ste tid og ny olympisk r ekord sa tte
E. T. Kawamoto fra Amerika og Daphne W ilkinson, E ng
la nd. De var i sa mme heat og slog hænderne samtid ig i
ribben eft er en meget h ård spurt. Begge fik noteret tiden
5.16,6, 1,2 sekund hurtigere end An n Curtis svømmede i
Lon don. W ilkins on bl evet nyt offer for tidspl aceringerne,
id et hun i semifin alen da gen efter svø mmede over ti sekun
der dårligere og dermed var udelu kket fra videre deltagel
se. Som fle r e an dre havde hun ikke fysik nok til a t gå fo r
fuld damp over 400 m eter to dage i træk. .

Ragnhild Hveger havde fj erdebed ste tid, og j eg kom ned
som nummer seks. J eg regn ed e imidlertid med, at jeg nu
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var ved at finde melodien, og jeg havde ikke svømmet mig
ud, så det skulle sikkert gå bedre i finalen. Jeg var indstil
let på at gå hurtigere de fØrste 100 meter og så forsØge at
hænge på dem, der ville tage fØringen.

I min semifinale gik jeg som planlagt hårdt lige fra star
ten og lå ved 100 meter som nummer tre efter Kawamoto
og Ania Schultz. Inden 200 meter var der tre badehætter
foran mig. Eva Novak var også kommet forbi. Jeg søgte
a t hænge på, men kunne ikke. En overgang var j eg helt
nede på femtepladsen, men på den sidste banelængde fik
jeg dog så meget fart på, at jeg kunne holde fjerdepladsen,
hvad der lige akkurat var nok til at slippe med som sidste
deltager i finalen.

Ragnhild blev også fjerde i sit heat. Hun crawlede meget
stærkt de fØrste 100 meter, som hun gik på 1.11,2. Endnu
ved 200 meter var hun forrest, men der var nogle stærke
piger i hendes heat, og både Valeria Gyenge, Ungarn, See
gren, USA, og Eva Szekely kom foran hende. Blandt de otte
finalister var altså to danskere, men j eg for mit vedkom
mende var langt fra tilfreds med den figur, jeg havde gjort.

Så kom finalen - og den helt store skuffelse. Alt hvad
j eg i månedsvis havde arbej det henimod, håbet på og
drømt om, blev kun Iamperøg. Populært sagt fik jeg en or
dentlig dukkert. Jeg blev sidst i en finale, der blev vundet
på 5.12,1. Ganske vist i ny olympisk rekordtid, men allige
vel syv sekunder dårligere end mit bedste resultat. Valeria
Gyenge fik guldet, Eva Novak sØlv og Kawamoto bronce.
Dernæst kom Green, USA, og så Ragnhild Hveger. Hendes
tid, 5.16,9, hele elleve sekunder bedre end min, der var dår
ligere end i de indledende kampe. Sikken en fiasko - for
mig altså!

Ragnhild havde ført klart ved WO meter. Hun havde i
forvejen lovet at sætte alt på eet bræt, men kunne ikke
tæmme de meget yngre konkurrenter og måtte neje sig for
fire af dem. Det var imidlertid enestående af hende - ver-
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dens hidtil største svØmmefænomen - at placere sig så
strålende mellem piger, der var ti til femten år yngre.
Ragnhild var lidt ked af, at hun ikke fik en broncemedalje,
men vist lykkelig over, at de olympiske lØb var overstået.
De må have været en meget stor belastning af hendes ner-

ver.
Jeg selv kunne have gravet mig ned, om det havde været

muligt, men jeg måtte jo prøve at tage mit nederlag med
oprejst pande. Jeg skal villigt indrØmme, at det ikke var
let. Mine landsmænds skuffede ansigter gjorde det ikke
lettere. Kun få havde et trøstende ord tilovers. Jeg skal
senere glemme det, der blev sagt i al venlighed til mig ef
ter min fiasko i Helsingfors, end alle de rygklap. kys og
omfavnelser, der blev mig til del efter den olympiske sejr i
London. Derfor vil j eg altid huske lille Eileen Ward Pe
tersen for hendes velmente lykønskning til min ottende
plads. Et kærligt ord betyder uendeligt meget efter et ne
derlag og er mere værd, end når man har sejret.

Hvad var grunden til min svage indsats?

Siden Ragnhild Hveger satte sin flotte verdensrekord på
400 meter med 5.00,1, er jeg den, der er kommet rekorden
nærmest. J eg er endnu i en alder, som skulle kunne give
de helt store svømmeresultater. Hvad har j eg forsømt, si
den det kunne gå så skidt i Helsingfors? Bestemt ikke træ
ning! Det skulle måske være de tre uger tidligt i foråret,
hvor Else Jacobsen ferierede i Norge. Der burde j eg vist
have været noget mere flittig, men på den anden side var
der dengang god tid til olympiaden. Gennem et halvt år,
inden det skulle gå lØs i Helsingfors, havde j eg sagt nej
til alle invitationer, der rakte ud over min sengetid, klok
ken halvti, Mor og far havde været meget omhyggelige med
at give mig den bedste og kraftigste kost.

Da jeg blev klar over, at jeg ville få min »mavepine«
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netop under opholdet i F inlan d, sa tt e j eg mig i sving ' for
a t få tidspunktet forrykket. FØrs t va r jeg til en læge, der
gav mig no gle kraftige pulvere. De hjalp ikke. Så fik j eg
seks in dsp røj tninger hos dr . m ed. Ove BØje. De havde den
efter tr ag tede vir kn ing, m en sam tidig lammed e de mine ar
m e og ben , og de var den direkte å rs ag til min sids tep la ds
i landskampen mod Sverige. J eg håbede, at lammelsen kun
var forbigå ende. Mit håb bl ev for så vidt opfyldt, som j eg
ve d stæ vnet i Frederiksberg Svømmehal va r n ed e p å no gen
lunde sam m e tid, som 400 m eteren blev vundet p å i Hel
sing fors . Men jeg syntes alligevel ikke, at. der siden ind
sp rø j tn in gerne havde været et eneste lØb, hvor j eg h elt
var mig se lv som f. eks. i slu tn ing en af 1951. Der havd e
hverken været gnist eller humør over mine lØb. Konkur
r enterne var gledet forbi mig, uden at j eg fØlte mig impli
ceret, som jeg plejede. Måske vil tiden, der kommer , giv e
mig forklaring på, om lægernes »in dgr eb« k an have virke t
forstyrr ende på min fysik. Endelig kan det tænkes, at træ
ningsprogrammet inden olympiaden har været forkert til
retelagt. J eg ved de t ikke se lv. Eller er j eg sle t og r et
? ra:n?t u d som konkurrencesvøm mer ? D et er j o ganske
l~d~vlduelt, hvor længe man kan væ re p å toppen. Men j eg
vil l hvert fald holde svøm ningen ve dlige i no gen tid frem
over.for a t p røve a t fi nde svare t på de spørgsm ål, j eg efter
Helsmgfors gang p å gang har stillet mig selv.

En anden hjemkomst end i 1948.

Sidste del af det danske olympisk e hold se j le de til KØ
benhavn m ed »Frede rikshavn«, Det m este af turen var j eg
i selskab m ed de humørfyldte cykleryttere. der va r umåde
lig ve nlige mod mig. De li gesom forstod, hvordan j eg hav
de det , og deres bramfri værem åde gj or de det meget lettere
for mig.

J eg »sprang« fra modtagelsen p å Rådhuset. Jeg vidste,
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a t in gen ville savne mig, og j eg brød mig ikke om at Øde
lægge mindet fra 1948, der for altid har brændt sig ind i
mit hjerte. Den afte n for fire å r side n vil j eg have lov til
a t beholde som noget af de t skø nnes te, j eg har oplevet. Nu
har jeg prøvet a t ko m me hj em som olympisk m ester og
som fuks, og se lv om en af de olympiske sen tenser siger,
at det vigtigste ikke er a t se j r e, men at være m ed , skal j eg
ikke nægte, at j eg ub etinget fØlte mig b edre tilpas efter
»legene« i 1948 end i 1952.

Det er aldrig forsmædeli gt at tabe til en, der er bedre end
en selv, men der er no get , der gnave r i en, n år man får klØ
af en modstander, som man har følelsen af, at man kunne
have slået, om man havde været rigtigt i hopla.

Nogle dejlige år m ed både med- og modgang.

Jeg har nu prøvet en idrætspiges store højder og det mod
sa tt e. Hvis man har det rette sind, skal man kunne tage
b egge dele ens. J eg har søgt at ta ge ned erlagen e med et
sm il, at være en god taber, men sk al j eg være ærlig, så har
de t ofte kneb et. Man kan undertiden sk j u le sine fØlelser
for andre, m en sig se lv kan man ikke lyve for. En d ikke
den gode samvittigh ed, man har, når man h ar gj art alt for
at nå det bed st e r esultat, kan dulme skuffe lsen over en
uforståelig svag præstation.

Nå, guds kelov er det da sådan, at nå r man kommer
nederlagene li dt på afstand, så kan m an se lv' se det latter
lige i, at man har ta get dem så tungt. J eg har svømmet,
for di det har moret mig. Sporten har for mig været en dej
lig hobby, og så er det j o forkert at ta ge det for tragisk,
når det ikke går helt, som man Ønsker.

Når j eg skal gøre min sta tus som svømmepige op i dag,
er jeg glad over a t kunne sige, at trods nederlag og enkelt e
andre triste oplevelser, som aldrig h elt vil kunne undgås,
så har jeg haft nogle dejlige år m ed masser af vidunder-
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lige op levelser, som j eg ikke for alt ville have undværet.
Jeg har lært, at det nu eng ang ko ster noget a t væ re »stjer
ne«. Kan m an ikke alt id honor ere de krav ell er forventnin
ger, der still es, j a, så m å man belave sig på at blive kri
tiseret. Men også det lærer man at ta ge. Vel må m an give
afkald på mangt og m eget, når man dyrker konkurrence
idræt, m en til gengæld får man meget an det i stede t, og
j eg har i hvert fald in gen grun d til at klage. Tværtimod.
J eg er hen rykt for de t, sporten har givet mig. Jeg har lært
mange prægtige m ennesker a t kende og har haft nogle vid
underlige r ej ser til mærkelige og skø nne ste de r rundt om i
verde n, og alt dette blot fordi j eg har kunnet svømme nogle
sekunde r hurtigere en d de fl este andre piger.

At j eg på det sids te har været lidt ve l rigelig t »ude at
svem me«, er en h elt anden historie l!
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-- -

Da Greta Andersen var 15
16 år, søgte hun, som så
man ge andre ur.ge, spæn
ding og oplevelser ved
læ sning af kulør te hæfter,
indtil hun en dag fattede
interesse for svømmespor
ten. Nogle få år efter var
hun en af hovedpersoner
ne i dansk idræts historie.
21 år gammel blev hun
olympisk mester i London
og for sidestof i alle dan
ske aviser. E t par da ge ef
ter kom hun på de engel
ske avisers forside. Det
var, da hun på sin Iavo 
r it dis tance, 400 m crawl,
måtte bukke under for et
af naturens luner. I et
dramatisk løb mistede
hun bevidstheden og sank
tilbunds i Wembley Swirn
ming Pool. To dage efter
var hun igen på højkant
og vandt sølv som delta
ger i 4 X 100 m holdkap 
svø mning.
I denne bog fortæller Greta Andersen frisk og fornøjeligt
om alt det, hun har oplevet som svømmepige i Europa og
USA, om sejre og nederlag, om det gode kammeratskab,
der i det store og hel e hersker inden for idrætten, men
også 0 111 den jalousi, der kan være »stjer nerne« imellem.
Greta Andersen erkender, at hun har haft nogle vidunderlige år som svømmepige,
men lægger ikke skjul på, at også sportens medalje har sin bagside, at det ikke
altid er lige morsomt at være en af de »store kanoner«, og at det, som før olym
piaden i Helsingfors, kan være et handicap at stille op som favorit. Men Greta
Andersen siger, at den modgang, hun har haft, er for intet at regne mod de mange
goder, sporten har givet hende, og som hun ikke for alt ville have undværet.
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