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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 yndlingsbeskæftigelse var læsning af mere eller mindre kulørte hæfter. En dejlig sommersøndag, hvor jeg lå mageligt henslængt på hj emmets brede ottoman, fordybet iet af disse
litterære »m esterv ærk 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. Hovedattraktionen var Toni Petersens verdensrekordfersøg
på distancen 1000 yards. Det var fØrste gang, jeg overværede noget sådant. Jeg blev hurtigt grebet af stemningen
derude. De mange konkurrencer var faktisk lige så spændende som de kulørte hæfter! Især husker j eg begej stringen, da det lykkedes Toni Petersen at sætte ny verdensrekord. 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 Petersen 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 forestilling. 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 nøjedes 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 udnytte den interesse, der var blevet vakt i mig. Han foreslog 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 SØnderstrand. Denne gang for at få mig meldt ind i Triton, hvor
vor tidligere mestersvømmerske, Else Jacobsen, var træner. 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, svarede 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 optræden, 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 fremskridt. Mest fordi lysten til at lære ikke var særlig stor.
Jeg nærmest skrupkedede mig. Elses omsorg for min videre tilværelse i svømmeverdenen dalede forståeligt nok,
Min ringe stræben for at dygtiggøre mig var yderst iØjnefaldende. 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 foreteelse, 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 dygtige 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 klubmester, når hun som en sæl, blot med en hel del mere skumsprøjt, pilede gennem vandet. Ih, hvor jeg misundte hende.
Om jeg kunne svømme halvt så godt, ville jeg være lykkelig. 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 vejrtrækning i crawl. Flere gange havde jeg druknefornemmelser. 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 bevægelser, der fra naturens hånd er i orden.«

Min fØrste konkurrence.
Så fik jeg lidt begreb om, hvad målbevidst træning kræver. Else Jacobsen regerede med mig aften efter aften. Der
begyndte at komme »glid« over min svømning. Finesserne
Ned startspringet blev indøvet. Tålmodighed, slid og forståelse var kravene. Frydefuld kriblen i kroppen var lønnen, 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 navnlig 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 Svømmehal, 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. Udover 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 Andersen, der svØmmede 100 Meter paa 1.13,4 og var hurtigere
end baade Birte Johansen og Ethel SØrensen . Greta Andersen 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 forsøgte at få mig til at beholde mit gamle job, men det lykkedes 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

g

med sine tørre tal nøgternt fortæller, hvordan det går. Her
er j o ikke tale om sk øn . Dommere er ofte meget uenige i
bedømmelsen af for eksempel udspring. Forståeligt i mange tilfælde. Vinklerne, de ser springene fra, er j o forskellige, og man kommer vel heller ikke udenom, a t sym- eller
antipati for den eller de springere kan influere på bedørnmelserne. Derimod er det sjældent, at der fejldømm es i
konkurrencer, hvor de faste mål er afstukket. Derfor har
sv øm m er e lettere ved at konstatere deres form. Simpelt
og ligetil fortæller tiderne dem det centrale.
No get af det vanskeligste ved sp or tsk on k u r r en cer er at
finde ud af sammen spillet 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 flu gt og fart ov er
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
sk a lp e.
Man var efterhånden så småt begyndt at regne med mig.
Udslagene registreredes omgående i mine nerver. Nu vented e man pludselig no get af mig, når jeg startede. Forelobig 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 sk a l være en sm ule ophidset, eller hvad m an nu kan kalde det, fØr en vigtig konkurrence, men det skal så sandelig også forsvinde, s åsnart
man kommer i vandet. Nervøsiteten skal formelig afvaskes

10

i startspringet , ell ers h errim er den svØm ningen . D enne sindets opst emthed er en krudtladning, som kan give ens
ydeevne et sk ub længere frem, end man på forhånd havde
troet muligt. Men denne, om man så kan sige, overfølsomh 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 unødvendig irritabel for sine omgivelser. På dette vi gtige punkt
forsøgte Else Jacobsen også at hjælpe mig. Gang på gang
ge n tog hun, at jeg ikke måtte stramme mine muskler. Altid blot tænke på bløde, rolige tag, den korrekte stil sk ull e
ge n n em føres så akkurat som muligt, og farten ville dermed
komme automatisk. Jeg fattede dengang ikke rigtigt betydningen af disse direktiver.
Uhyre meget betyder det, hvorledes man kommer i vandet. Balancen på startskamlen er, hvis den skal være perf old, et helt lille kunststykke. Man sk al jo være på nippet
til at falde i vandet for ikke at tabe tid med kropp ens fremfØrelse, når skuddet ly.der. Der er såmænd intet m ærkeligt
i, at der ofte må både to og tre omstarter til , fØr et felt
kommer rigtigt af sted. En overflødig bevægelse fra starter en 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 distrah ere så meget, at man glem m er det egentlige, og så går
lØbet i fi sk for en .

Mit genn embrud.
Vinteren var m eget lærerig for mig, og da ud endørsstævnerne næste sommer begyndte, fik jeg, hvad man kan kalde , mit gennembrud. I forbindelse med BØrnehjælpsdagen
i Helsingør juli 1944 bl ev der afholdt et svømmestævne.
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Fler e af ' de k Øbenhavn sk e klubber, bl. a. Triton, var in viteret derop. Selvfølge lig var j eg uhyre spæn dt på mit fØrste ege ntlige m øde m ed Karen Margre the Harup og de
andre store »k anone r «. Forløbet skildr ede B. T . næ ste dag
i en for mig helt ov ervældende form. Der stod med stor,
fed overskrift:
»Fan tastisk Fr emgang! Dansk Svømmesport beriget m ed
et nyt kvindeligt S oem meh aabl Kun crauilet i 3 Maan ed er
- m en dog hurtig nok til at besejre Kareri Margrethe Harup «.

Og selve referatet:
»De r var ikke særlig m eget at glæde sig ov er ved SvØm m estæimet i H elsinaer 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 Gennembrud 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 A n de rsen, som lev er ede
denne Præstation. E fte r sidste S tæ vne sk re v vi, at man
maalle have Opmærksomhed en 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-Peters en og K. M.
Harup i 100 m Crawl, og det val' fØrst lig e til Slut, Kirsien
Ov e-Petersen pr essed e sig en A ne lse foran , m ed ens Harup
blev slaael. Tiden for de 3 var h enholdsvis 1.11-1.11,5 og
1.11,5. D et lyder ikke af saa m eget, m en er alligev el fint
paa udetiders 50 m Bane.
For Greta A n de rse n er det en dda nærmest en fanta stisk
Fr emgang. Det var ikk e m ere en d h endes fj erde 100 m
Crawl paa Tid, og h endes Resultate r ved dis se har været
1.20;5-1.18,0-1.13,4 og 1.11,5. De tr e fØrste Tid er er naaet
indendors, saa R esultatet i Gaar var særlig siraalende.«
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Mege t morsomt stod der sene re i re fera te t, at j eg ikke
var no gen særlig stilsvømmer. m en at min umådelige energi havde bragt den kom etagti ge fr emgang. De t sidste var
min bror m eget stolt af. Han tog sin andel i den forandring,
der var sk et med mig fra ivrig læser af kulørte hæfter til
en er gimæ tt et dansk elitesvømmer. Selv var jeg helt beruset af stolthe d. Avisernes pæne omtale virkede in spirerende. Nu sk ulle der rigti g b estilles no get.
Mine f Ørste rejser.
E t par uger efter svømm ede j eg min fØrste 400 m crawl
ve d et stæv ne på S Ønderstrand. H er satt e jeg sikkert en
lille rekord, id et jeg svømmede på guldnålsti d, hvad der
vist ikke er almindeligt ved en »pr em ier e«. Je g var »kun«
7 sekunder efte r mesteren Kar en Margrethe Harup.
Skønt jeg snød mi g selv for et par juniormesterskaber
(guldn ålssvørnmere m å ikke deltage i disse) , var j eg jublende gla d. Tiden 5.42,3 ska ffede mig andenpladsen p å
å re ts r ang lis te . Nu var der san delig gået hul på bylden .
J eg behøved e ikke m ere at kæmpe fo r at komme m ed ved
forskellige stæ vn er . Jeg var accepter et. Nogen tid forinden havde jeg måttet tigge og bede El se Jacobsen om a t
komme m ed på en lille tur til Haslev for at få lov til a t
være fjerdeparten på en 4X 50 m. At El se gav sin tilladelse
var vist m ere en nådig gestus end belønning for god træning. Turen blev for r est en direkte komisk. Vi star tede på
tandemcykler fra Toftegaa rds Plads, alle i pæne r ød e bluse r og h vide shor ts. Men kort efter star ten sk ylled e r egn en ned over os. De rød e bluser sm ittede af, så vore shor ts
så ud , som om vi havd e spil dt syltetø] n ed ad dem. Inde n
vi nåede Haslev, fik vi at vide, at der var undtagelsestilstand i KØb enhavn, og da vi kom til Haslev, var al svømning forbudt. E n h elt igennem tosset tur - og den havde
j eg tryglet om a t 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, va r der kun et par timer, inden vi sk ull e svøm m 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 denn e, så diverse rygter gøres magtesløse. I 1946 tourrierede
den hollandske og danske svømmeelite samlet i bus rundt
i Holland. Da svømmerne var i Am sterdam, kom en af
svømmepigerne med en bemærkning om det underlige i,
at Greta Andersen ikke var med. Dertil svarede min lærerinde, Else Jacobsen, at der såmænd ikke var noget mærkeligt i det, for Greta var en brandumulig, dum gås. Da
pigen kom hj em, fortalt e hun om Elses bedømmelse af
mig. Niels Aage Madsen kom også til mig og sag de, at j eg
sk ulle se at holde op m ed min forgudelse af El se Jacobsen,
for sådan og så da n havde hun altså sagt. Endnu flere af
deltagerne udtalte sig samstemm en de, så h vor nødig j eg
end ville, måtte j eg tro dem.
Jeg va r forfærd eli g sk u ffe t og k ed af det. J eg h avde ikke
styrke nok til at tål e denne modgang, og da j eg netop p å
dette tidspunkt sloges m ed et væm m elig t mindr evæ ndskompleks , var j eg nærmest h elt til rotterne. En af årsagern e til min mindreværdsfølelse va r, at min far ikke var så
m eget 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 sp ek uler ede som en ga l uden at kunne find e anden
udvej en d 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 'h en 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 en s midtergrupp en 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 slå et 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 gymnastik, svømning og dans. Else Jacobsen havde kort fØr
min udmeldelse af Triton a nbefalet 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 sp u r gte, om
jeg ikke kunne blive indmeldt på hendes kursus. Det tegn ede imidlertid ikke særlig lyst lig e straks . Hendes kursus
var overtegnet til langt h en i 1949, s å der var intet at gøre.
Ude n at tænke over det sa d jeg i nervøsitet og pillede ved
min 400 m guldnål. Der gik som et elek tr isk stød genn em
frØkenen. Hun s p urgte mig str aks, h vordan j eg var kommet til det mærke, om hvad j eg hed, h vor længe j eg havde
svø m m et og for h vilken for en ing . Da hun hØrte, at jeg
ikke længere va r m edlem af Triton, m en at udmeldelsen
ikke var dateret en dn u, sag de hun, at det m åtte vi hurtigst muligt se at få ordnet. »Kom i morgen tidlig i Frederiksberg Svøm mehal, og lad mig se dig svøm m e, og så må
vi have dig i D KG.« »Op visningen« var uhyre morsom for
mig. Ingeborg Paul-Pet ersen var sim pelthe n imponeret. At
jeg kunne svømme 400 m crawl på 5.42 m ed de krogede
arme, med det en e ben s tritten de for hø] t i vandet og med
den tossede vejrtrækning! Yderligere kaldte hun mine
startspring for gyngeh estep lask. 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 ganske 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, vejrtrækning og stil. Og der var ingen chance for at skyde
uden om nogen detalje.
Fire gange to timer om ugen med en omhyggelig og dygtig 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 j eg 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 svømmerske som muligt. Jeg ved, at hendes glimrende vejledning 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 forklare, hvor lykkelig jeg blev. Viljen til at øge min træning
under min nye lærerindes lederskab blev endnu større.

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 imidlertid 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 strålende lærerinde kan j eg ikke glemme en bemærkning, frk.
Paul-Petersen kom med en dag til Fritze. Ingeborg PaulPetersen ville have, at Fritze skulle forandre sin vejrtrækning fra den ensidede til en skiften fra side til side, for at
hun derved kunne holde øje med sine konkurrenters stilling 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. Bemærkningen stod som neonlys for mig den dag under olympiaden 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.

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

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

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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En hård skole og en dilo lærerinde.
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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 lærerinde, 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 rosende 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 eventuelle vanskeligheder.
Hvor forskelligt de to så på mig, fremgår bl. a. af en episode 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: »H å .- 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-Petersen 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 Nathansen og Karen Margrethe Harup på 100 meteren. Fritze
vandt i den fine tid 1.07,7. Jeg kom kun et tag efter, og Ka-

ren Margrethe blev nr. 3 et halvt sekund efter. Styrkeproven 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 lagde 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. Nerverne slog mig ud, og jeg fandt det helt i sin orden, at jeg
kun blev udtaget til 100 meter i Monaco og ikke 400 meteren. I stedet valgte man den konkurrencevante Fritze Na thansen til Karen Margrethes partner. Flere steder i pressen 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 meteren.
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. Efterhånden som jeg nærmede mig deres standard, fjernede vi
os desværre fra et af de bærende led i idrætten: Kammeratskabet. Fritze og Karen Margrethe, der var perlevenner,
trak den berømte usynlige streg, hvor jeg blev holdt udenfor.
2*
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Nu lå den helt store oplevelse for mig: Europamesterskaberne 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 vidunderlige 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 forandring fra dag til aften. Ti minutter fØr vi nåede Nice, var
det strålende sol, men da vi landede i den herlige middelhavsby, 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 foræret os af fabrikant Knud Danielsen, der altid har haft en
uhelbredelig kærlighed til den danske idræt, især cyklesporten og svømningen. Han var selv med i Monaco og kØrte 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 mesterskaber. 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 Christiansen 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 Thomas' 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 Christiansen alt ind på eet bræt i det frie. Han valgte en serie, der
i sværhedsgrad lå hØj est af samtlige springeres. Kulminationen i den nervepirrende kamp mellem de to nordboere
var, da Thomas slyngede sig rundt i en 2~ forlæns saltomortale 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. Dermed 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 europamesterholdet i 4Xl00 m. I konkurrencen om Bredlus-pokalen scorede 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 botaniske 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 palmeblad som erindring. Kronen sad ikke højere, end at jeg
let kunne nå et af de laveste blade. Stor var min forskrækkelse, 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 betj ente havde observeret mit forsøg på hærværk.
Jeg skal love for, at der var fest og farver i det lille fyrstendømme. På gader og pladser, ved det verdensberømte
spillecasino, j a, alle vegne, møder man betj ente eller soldater 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 vinden. 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 efterkommet.
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 latterligt. Tilskuerne lo, når J any 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 absolut en lige så fin »k r ukk e«. 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 europarekor.d, verdensrekord og er blevet dobbelt europamester«. SIkken en masse skiltearbejde. vores hjertensgode,
hyggelige vært ville have fået, hvis han skulle have offentliggjort alle de europamestre, der boede i hans hotel »H elvetia«! 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
var bananer, og han lod aldrig en lej li ghed 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 fuldmægtig 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 fordi 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
~oldet; ~est yn~et
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gik grædende op på sit væ re lse. Beskæmmende, at en leder, der indkassered e så m egen vir ak for sit holds. præst ationer, kunne være så takt- eller tankeles.

Fra Marseille via Paris til Amsterdam.
Ma rs eille erindrer j eg hoved sa gelig for sit meget hurtige
og k ry stalklare va nd, det kæmpemæ ssige fisketorv og så
for de mange tig gere. Skø n t man næsten var tom for pen ge
under b esøget i Marseille, va r det umuligt a t undlade en
lille hj ælp for eksem p el til en forfæ rdeli g fattig mor m ed
to bittesm å , halvn øgn e unger. Det kunne dog væ r e farligt,
for gav man een ga ng, m yldred e det str aks af tigger e m ed
frem strakte, 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 komp agnier på gele d, fyldt m ed
vine af alle arter. Fabri ka n ten loved e os, at alle svø mmere,
der bl ev placeret ve d olympia den næst e å r i Lo ndon, sk ulle
få en hilsen fra h am. Han holdt sit løfte, Karen Margre the
Harup og j eg fik h ver fem liter m eget fin cognac, og de
andre m edalj etager e fik hv er to liter.
I toget fra Ma rseille til Paris var vi blevet skræk ke lig
snavsede og sve dige. Vi glæded e os de rfor til et forfri sk en de b ad , når vi kom til vort hotel, men bl ev vi sk uffe de,
da vi opdaged e, at der kun va r en lille håndvask , som h er
fik ud vid et betegn elsen til fod - og altmuligandet-va sk. I
Paris svøm me de vi ikke. Det va r i sandhed en fransk visit
i byernes by, for all ered e næste dag gik tu r en videre til
Amsterdam, h vor vi bl ev i tre da ge.
E fte r besøget i P aris n ød vi rigtig t den hollandsk e r enlighed og den dejlige hollandsk e mad. H oldet deltog i et
stæ vne i Haarlem, en lille by ti kilomet er fra Amster dam,
og r esultaterne h er var ganske udmærkede. Og så gik det
hjemad.
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Et nog et flovt triumftog.
Ve d hj emkomsten til KØbenh av n va r der m ere politi end
svømmein teresserede . Rej s etrætte og en sm ule forkølede
eft er den pludselige og stor e temperaturforandring kom vi
hj em. Frk. Ing ebor g 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 stolth ed.
He ndes hilsen efte r Monac o lyder :

»Kære Greta! Hj erte'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 opnaar du et h Øjt S tan dpunk t i din SvØmning.«
E ft er at vi havde fået bl om ster og va r blevet fotograferet, tog vi til vore r esp ektive h j em for a t h vile 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, m en det h avd e ærlig talt ikke mege t med hverken triumf eller tog at gØre ! Måske Ødelagde
regn ve jret noget. L ad os tr øst e os m ed det! Udover de menneske r , der no rmalt færdes p å ga derne ved den tid , »triumfbilen « kørte, tror j eg ikke, der var r et mange.
Men p å Raadh us et var der feststemning. Ove r to tusinde
men nesker m odtog os inde i den store hal, og b or gm est er
Julius H ansen ho ldt en sm uk tale fo r os. Han in dledte med
at mindes den engelske svø m merske Nancy Ri ach , der så
sørgelig t død e af akut bernelammelse under europ amester skaberne. Deref ter u dtalte han sin glæde over de n glans,
vi m ed vor e præstationer havde k astet over Danm a rks
navn. Mest hæftede j eg mig ved borgmesterens forundring
over, at vi m ed så dårlige tr æningsfo 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 mangelen på materialer?

Også sportens medalje har sin bagside.

,I

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, ærgerrighed og primadonnanykker er desværre ikke ukendte begreber. 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 Margr eth e Harup og Fritze Nathansen, gav mig den kolde skulder, 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 rigtigst, at vi alle havde været ligestillet, og når der ikke kunne 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 Margrethe hilste mig med denne salut: »Sk r ub 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 voksede der i mig Ønsket om revanche for den forsmædelige
ydmygelse, jeg havde lidt. Jeg ville vise dem ved fØrst givne lejlighed, at kunne jeg ikke hamle op med »perleveninderne«, hvad intriger angik, så kunne j eg det i svømmebassinet. 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 koncentreret. 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 arrangeret 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 regnvejr, 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 forkølet 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-Forbunds 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 Fritze. Og hendes humør blev ikke bedre, da hun efter lodtrækning 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 an oner n 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 svørnme. 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 stillede til os, er der ganske naturligt kommet en Reaktion
efter Hjemkomsten og de fØrste Dages Virak med Velkomststævner 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 Andersen er i Form og har passet sin Træning er beundringsværdigt, 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 »N eruer« 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 Nathansens 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 »V eteraner« er bange
for Greta Andersen. l Torsdags, Dagen fØr det fØrste Stævne, 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 Andersen.
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MØdet m ed Cath ie Gibson.
Karen Marg re th es og F rit zes Re degerelse om deres lyst
til træning og de res form blev faktisk en dnu m ere m ærkeli g, da vi sam le t mødt e Ca th ie Gibson, England, præcis 11
dage efter sk ri velsens frem k oms t i a visen. Her van d t Kar en Ma rgre the 400 m Cr awl p å sin hidtil bed st e tid, 5.13,7.
H er havde m an r egn et med h årdere konkurren ce af den
unge, allerede sår e b erømte eng læ n de rin de. Berømmelsen
bestod i hendes to andenpladser ved europ ameste rsk aberne i Monaco i 400 m crawl og 100 m rygcrawl. Begge di sse
lØb va nd tes jo af Karen Ma rgrethe Harup. I E ng la n d h åbede m an, at Ca th ie Gibs on ville fortsætte sin fr emgang,
så ledes at hun kunne vin de olympisk guld næst e å r, n år
der kaldtes til kamp i moderlandets hovedstad. Cathie
Gibson var allerede så vidt i eng læ n de rn es 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 »b ar e« n r. 4 'p å 400
meter en , idet både Ka r en Ma rgreth e Harup, jeg og F ritze
Nathansen (i næ vnte ræ kkefølge) kom foran h ende. D et
var tydeli gt en stor sk uff else for den lille englænderinde.
Ved ank omsten til Danmark havde hun fo rtalt, at hun
faktisk kun levede for sin svøm ning, i hvert fald for tid en .
Hun trænede tr e, fire timer hv er dag og :helligede sig dereft er hvile, massage og h vad der e llers kunne forbedr e
hendes .for m , Vores lærerinde, frk. Ingeb org P au l-Petersen,
fordømte på det kraftigste Cathie Gib sons totale koncentration om sin svøm ning. Hun mente, a t det var af det onde, og at det afgjort ville en de ga lt. Gib son, sag de f rk. PaulPetersen, ville n emlig gå b a glæns ve d den al for m egen
tr æning. I stede t for hu rtigere ville hun modsat blive træt
og langsom. Ingen af h endes piger fik no gen sin de lov til
at træne så voldsomt. De t ville om gå ende dræbe lysten og
tapp e pi gerne for kræfter.
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III
Frk. Ingeborg ville efter Gibson-besØget give os en tiltrængt pause ovenpå eu r opam esters k aberne og de fo rs k elli ge modtagelse sstævner og dermed gØre os klar til den
intensive olympiadet ræning næst e å r. På et spørgsm ål,
stillet af en journalist , om h vem de r var det størs te h åb
ve d olympiaden i London, gik hun klogt ud en om det centrale, men karakteriserede sin tre elever så ledes :
»Kar en Margrethe Harups bedste tid p å 400 m er omkring 5.11. H un kan blive en dn u bedre, så j eg skal ikke
udtale mig om, hvor vidt nogen h erhj emme elle r i udlandet bliver hurtiger e.
F ritze Nathansen er m eget hurtig. Hun er typisk spri nter, men det vil ab solut ikke sk a de hendes hurtigh ed a t
gå lidt m ere ind for 400 m. Tværtimod vil det give h end e
fl ere kræfter.
Gre ta An de rs en er stæ r k. Men h endes kræfter er koncentr eret til armen e. Hu n sk al have k olossal m egen træning
med benen e, f Ør hun når de h elt store r esultater, og en dvidere savne r hun ta ktisk overblik.«
På en h elt rigtig måde havde frk. Ingeborg Paul-P etersen skitseret sin e tre elevers evn er. Jeg bed naturligvis sæ rlig m ærke i de p åp eged e mangler ho s mi g, og j eg loved e
mig selv, at de r sk ulle 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 nogen lu n de træningen ve dlige for ikke a t sk ulle begynde forfra, n år olympiadeforbered elserne begyndte. Straks i jan uar 1948 steg tempoet. F rk. Ingeborg r etted e vide re p å
mine iØjnefaldende fejl, og j eg kunn e så små t mærke lærdommens ga vn lig e virk ninger . Der kom m ere form og
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"

flugt over min svøm ning . Mine tilb øj eli gh ed er til at tab e
distance ved at svøm me skævt og komme i klammeri m ed
toven e f j erne des mere og m ere. Mine b en tog nu også sin
p art af arbej det med at k om me igennem van de t, og j eg
fØlte ofte under træningen et h erligt ove rs ku d af k ræfter,
fordi en b ehagelig afslapning lidt efte r lidt fandt vej genn em min fØr så viltre og temperamentsfulde, m en uøk onomi sk e svømmem åde.
Træningen s hårdhed satt es på hØjeste gear i april. D e
kø be nh av nske indenders mesterskaber lå som afslutning
p å vin tersæsone n, og jeg ville om muligt gerne n app e eet
elle r to af dem. ne t gik over al forventnin g. Det bl ev ifØlge
aviserne mit egen tlige genn embrud. Tre m esterskaber faldt
i min tu rban, dog ikke så n emt som a ppe lsine rne i Aladdins. J eg måtte s an delig sli de og kæmpe for dem .
Størst sensa tion vak te det, a t j eg slog Karen Margrethe
Harup på h endes fa voritdistance 400 m m ed 15 sek un der,
og jeg svøm m ede på åre ts b edste tid i ver den: 5.15,4. Hermed trykkede j eg m in pe rs onlige rekord med 5 sekunder.
Forud havd e j eg lagt en taktik, som jeg håbed e a t kunne
fØlge. Det va r dog p å nipp et til at mi slykkes. J eg havd e sat
mi g for at fØlge Karen Marg re the Harup på de fØrst e tre
hundred e m eter for at sæ tte alle kræfter ind på de sids te
hundrede. Harup har al drig væ re t sæ rlig sp ur tstæ rk, så
hvis j eg kunne fØlge med tilde sidste 100 m, burde j eg ret
nemt kunne gå fra h ende i sp ur ten. De først e 100 m var
fanta stisk kræven de f or mig, og kort fØr halvd elen af Iøb ct
var j eg lige ved at slip pe fØlingen m ed Karen Margrethe,
m en j eg bed tænderne sammen , kom over min »døde« peri ode, og alt som løbe t skre d fr em , Øgedes kræfterne, og
på de sidste bassinlængder havde jeg uforståeligt let ved
at ta ge af stand fra Harup. F ritze blev nr. tre på 5.33.
Dette var min fØrste store se jr. At slå europamesteren
med femt en sek un der var da no get , man kunne ta ge og
fØle p å, selv om j eg godt vidste, a t Kare n Margr ethe sløj ede

32

N~gl e af min e først e k amm ernter- fr a Triton . (De t er Birte J oh an sen n ederst). _
BIllede t th . er taget i Mon aco efte r min først e pl ac erin g i et i n te rnatio na lt s tæ vn e.
- T r od s de t n oget fl ove »tri umft og« ge nn em Køb enh avn ef te r Mon aco-turen , va r
hum øret h øjt.

unød vendigt af, da j eg gik forbi h ende ved 300 m et eren.
Hun var vis t en sm u le ch okeret. Ba gefter udtalte hun, at
hun selvfølgelig sta dig gerne ville vær e den bedst e, men
h u n vidste, at jeg en dag fØr ell er siden ville lave den helt
s tor e p ræ sta tion. Hun var blevet overrumplet ved min
spu r t, men hun var ikke im pon er 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 et er en vandt jeg en h åndsbred
foran F ri tze, et ualmindeli gt lige løb, h vor de sids te meter
afgj or de sagen. 200 m tog j eg mig også af. Den fi k j eg mere smer tefrit. H a r up fØrte til 150 m , h vor j eg Øge de tempoet. F or ba vse n de hurtigt slap Harup fØlingen m ed mig, og
j eg k un ne 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 bl evet presset de sidste halvtreds meter, så havde
der været h åb om at slå Hvegers smukke rekord.
Di sse kØbenhavnsmest erskaber var de n bedste optakt til
olymp ia de n i London, j eg kunne få. D e gav søde forventninger. FØr m esterskaberne havd e j eg trænet kra ftigere
en d nogen sin de, 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 u n der frk. Ellen Larsens
ledelse.

I"

Kamp en om olympiadepladsern e.
Træningen i Charlottenlund forløb glimrende, og nu var vi
k lar 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 3
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Mit an sig ts u d tryk på d et øve rs te billed e kunne tyd e p å, at jeg h avd e en forudanelse om , a t Øh ro-h allen s sm ukk e havhest skull e bliv e ødel agt ved et kedeligt
uheld . - J eg prøver p å a t lære Lily Brob erg a t c raw le. - Efter min verdensr r-krn-rl i 100 ya r d er iea h er fotograferet med Jytte Hansen .

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 Gunvor va r holdt op, og karantænen burde være hævet, var der
tvivl, fordi der var kommet en ny lov, og Dansk SvømmeForbund 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 sk ull e afholdes 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 desværre ikke.
Resultatet i det berømte udtagel sesleb blev, at jeg klarede 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 de n dansk e verdensrekord fra 1938 på 4.27,6. Det viste sig de svær r e a t
være for optimistisk b edømt, 100 meteren klarede j eg altså
fint, men mine tanker drej ed e sig meget mer e om 400 m eteren. Var j eg atter i sta n d til at slå Harup ? Sidst, for halvanden måned siden, gj aldt det køb enhavnsm est erskahet,
men denne gan g stod et danmarksmestersk ab p å spil. Meningerne forinden var m eget delte. Ekstrabla det skrev om
»m in åndeli ge styrke« på fØlgende måde:

Ikke i psykisk Form. Vi vent er en 'Sejr til Kare ri Margreth e Hamp, fordi Greta An dersen i denne Tid er en lill e
Smule ved siden af sig selv. Rent psykisk har h endes fæ nomenale Resultater i Maj og Jun i indvirket paa h en des
Form. Fra at være Anden-Violin er hun pludselig blevet
Nr. 1, og dette har haft en vis psykisk Virkning paa h ende.
Ikk e saadan at [orsiaa, at hun lider af Nerver, men hun

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 Margreth e 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
S elvtillid, og paa 100 m tror vi ikke, at Fritze Nathans en
kan slaa h ende, 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 Ekstrabladet s journalist havde sine formodninger
fra om min psykiske til stand, var mig en gåde, men det
var da glædeligt for mig, at h an 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 københavnsmesterskabet. Efter sædvane begyndte Karen Margr eth e 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 fi sk og
sa tt e farten i v ejret. All er ed e efter 25 m måtte Karen Margr eth e 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 slå et m ed endnu 5 sek un de r, og jeg havde bevist,
at sej r en ved k øb enhavnsmesterskaberne ikke bare var et
held igt tilfælde, og at E kstrabladets p åstande om »m in psykiske form « va r gre bet ud af luften. De mange krævende
konkurrencer havd e udviklet mig i den helt rigtige retning.
Nu var j eg gåe t n ed på 1.05,8 i 100 m og 5.10,3 i 400 m.
Tider, som uden uheld skulle kunne give mig fine placeringer i London.
Jeg havde puslet meget med min stil. Forsøgt at komme
til at ligge hØj er e i vandet og Iøfte skuldrene i armtagene.
3*
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Mine nerver var ved at blive naturligt kontrolleret af viljen. Ikke at misforstå derhen, at jeg var blevet kold og
nøgtern. Næ, der va r stadig denne kriblen i k roppen fØr
de vigtige leb, men denne uro Øgede kun hurtigheden under løbene. Svømningen var bl evet mere naturlig for mig.
Forskellige spændinger var overvundet. De afslappede be væ gel ser begyndte at blive fremh erskende. Det gav oversk u d af kræfter, og hvad mere var, jeg forn emmede mere
og mere af det såre vigtige »tak tiske overblik«, Nu fØlte j eg
mig sit u a tion en voksen , vidste h vor j eg blot sku ll e søg e at
holde trit med konkurrenterne, og h vor jeg skulle ta ge
chancen for en total sp ur t.

Til de olympiske lege i London.

'I

Endelig udløstes spændingen om , hvem der skulle med
til London. Det danske svømmepigehold kom til at be stå
af Gunvor Kraft, Eva Arndt, Elvi Sven ds en, Karen Ma rgrethe Harup, Fritze Nathansen , Jy tte Hansen, Birthe Ch ristr offe rsen, Inge Beeken og min ringhed. F ru Greth e MØller
blev vores leder.
Gla de og forv entningsfulde sta r tede vi alle med lyntoget
til E sbj erg. Dog manglede Karen Margrethe Harup, der
ikke tålte søen, og som derfor va r flØj et di rekte til London.
Vi havde en strålende rej se til London. Den af søsvage
frygtede Nordsø va r blid og gla t som et stuegulv. End ikke
den mest sesvage kunne få k valmefornemmelser 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 sk u lle svøm m e. Han va r j o m edskyldig i, at jeg i det h ele ta get va r blevet svøm m er , og
havde fulgt mig trofast, siden jeg tog mine fØrste hundesvømmetag.
I London blev vi indkvarteret sam m en med olympiadens
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Øvr ig e kvind eli ge deltagere. He r fik vi en h erlig tid , som
måsk e bliver ståen de som den skø n neste i mit li v. Sou thland Coll ege lå 10 km fr a Wembley Swi m m ing P ool, hvor
ko nk urren cerne fandt st ed , lidt b esværligt, selv om der va r
b uss er til r ådigh ed fle r e gang e om dag en. Gunvor Kr aft og
j eg erobrede et rart væ r else, hvor vi hyggede os efter bedste evne.
Ma den p å Sou th la n d Coll ege var j æ vn og god uden a t
kunne m ål e sig med den , vi va r vant til. Om morgenen fik
vi cornflak es, spejlæg, tomater og m ælk. Mælk en va r do g
ikke så god som de dansk e keers l Frokosten be stod af fire
san dw iohes, Som regel var det lyst br ød med tomat, pølse
og ost , flankeret af sala tblade. Når man kommer udenlands, fatter man fØrst rigtig t, hvor godt det danske sp isek am m er er. Frokosten så fristende ud, men smagte faktisk
ikke af noget. Middagen havde ofte fi sk som hovedret. Den
så gern e lækker ud, m en sa vne de den fri ske smag. De va r
vis t for overgemte, de fi sk . Ellers serveredes der j ævnligt
bønner med m eget lidt kØd til.
Vi misund te amerikanerne, der sad li ge over for os. D e
var velfo rsyn ed e med madvarer hj emmefra . Det en este,
de brugte af Londons sp ise- og drikk eva r er, var vande t, og
de t var k un til a t afkøle deres drinks ! De havd e en Gu ds
ve lsign else af h erlige frugter : Appelsiner , grape, bananer
og ikk e m in ds t ananas. Ved måltiderne smilte vi altid
sødt til di sse piger fra Slar aff en la n d i h åb om, at der måske k unne f alde en bid fru gt af til os. Vi smilte forgæves!
E t h old fra Sydam erik a hav de så m eget for rå d m ed til London, a t d e ef ter olymp ia den forærede 35 ton s, som de ikke
h avde fåe t spist, til Londons fattige. Itali en erne havd e også
ege n mad m ed. De ville ikk e undvæ r e deres spaghe tti, deres olier og det allermest lækre k ød,
Afte n erne tilbragte vi i en lille sa l, hvor de forsk ellige
landes rep ræsentanter gav deres bidr a g til den uh yre interessan te underholdning. Eller vi fulgte olympiaden s 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 kampene. 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 Swimming Pool. Under træningen lagde jeg mærke til, at hvor
man vendte efter de første 50 meter, var der sorte kvadrater 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 gribe 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 bassinvæggen 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 træningen i den halve time, der var tildelt hvert land.

Muskler som bryggerheste.
I'
I,

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 norske piger anført af den tidligere danske udspringerske Inger Kragh, nu gift norsk. Den meget omtalte Brenda Helser, der var pro forma engageret til Hollywood, gav et malende billede af de danske svømmepiger. som på ingen
måde havde imponeret hende. Karen Margrethe Harup blev
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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 forståelige. Vi faldt afgjort igennem ved siden af de amerikanske piger, der mødte op i silke-trænings- og dito -svøm- :
medragter, mens jeg for eksempel vadede rundt i en gammel 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 svømmepiger 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 opholdet 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 Margr 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 Swimming Pool. Da jeg var omklædt, havde jeg så meget feber,
at jeg måtte en tur ud i regnen for at blive kølet af. Ti minutter fØr finalen kom min far og spurgte til mit befindende, 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 lgren, Sverige, samt Karen Margrethe Harup og Fritze Nathansen. Alle sad fuldstændigt koncentrerede på deres
skamler med badekåberne svøbt om sig.
I det indledende heat havde jeg gjort en for mig afgØrende 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 ligetil. 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 banefordelingen. Fritze Nathansen var på min højre side og Ann Curtis på min venstre. Dermed fik jeg let ved at kontrollere
min stilling i lØbet, takket være frk. Ingeborg Paul-Petersen, der jo havde lært mig at skifte side i vejrtrækningerne. Da officials havde noteret, at det var de rigtige svømmere, der sad på skamlerne, og jeg kunne regne ud, at
starten snart ville finde sted, hoppede j eg i vandet og svømmede 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 .Cu r 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 Margrethe 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 anderlede s, når man ikke er en filosofisk, rolig og besindig natur.
Den slags findes, ved j eg, også blandt idrætsmænd. D er var
mange af guldmedalj evinderne i London, som kunne tage
de r es sejre som ganske dagli gdags ting. net kunne jeg altså
ikke.

Jeg beundrede Ann Curtis' enestå ende evn e til at tage et
n ederlag. H un var forbilledlig. Med et str ålen de sm il Ønsk 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 , s en er e fik hun jo et par guldmedaljer, så til sidst var
det vist hende, der havde li dt ondt af mig.

De t hØjtideligste Øjeblik i mit liv.

Tanker efter slaget.

All e de mange måneders hårde træning, avisernes mangfo ldige skriverier, di skussionerne mellem kammerater og
bekendte, alt var blæst op til en orkanagtig j agt på olympisk guld. Sammenfattet en alt for stor opmærksomhed om
nogle få mennesker, som helst skulle bevare fatningen, hvis
de sk u ll e opfylde de forventninger, der blev stillet til dem.
J eg kunne ikke holde mig i ro, da j eg havde v un 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 gla d for, at far havde
haft de n n e oplevelse, som j eg vidste glædede ham meget.
Så fulgte de overvældende lykønskninger fra hele det
da nsk e kleresi i London. Gunnar Nu-Hansen kom med m ikrofonen, men j eg kunne ikke fremstamme a n 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 »Kon g Christian stod ved højen Ma st«.
D et var helt ufatteli gt for mig, at vor nationalmelodi blev
spillet for en af mine præstationer ved verdens fineste
sp or tss tæ vn e. Jeg h avde ingen anelse om, at man skulle
stå med front mo d flaget , når det blev hejst. Vi stod ellers
med ansigtet mod den helt fyldte svøm m ehal. An n Curtis
gjorde mig med et sm il opmærksom på, at jeg måtte gøre
omkring, og jeg nåe de at dreje mig, uden at alt for mange
lagde mærke til det.

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 olympiaden. Nu forstod jeg også betydningen af turen til Mon aco.
Atm osfæ r en ved de store stævn er tager ofte fuldstændig
p ippet fra en debutant. Mon a co 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 dengang troe de på mig. Det var redaktør Ettrup, der i Mon a co
havde sp å et om min guldm edalj e i London. Da j eg i baggrun den betragtede al den virak, der blev Fritze til del, da
hun havde vundet lOO-meteren, kom han og sagde: »Væ r ik- ·
ke ked af din tredj e plads - du vin der nemlig i London.«
I L on don var jeg ikke fri for n erver. Langtfra. Prøv at
gå en lang dag uden at tage sig no get til. Kun sp ek u ler e på
et lØb, der varer godt et minut. Man må ikke b evæge sig
for m eget , så bliver man træt. Ma n kan heller ikke hvile
si g uafbrudt, så bliver man sløv. Det er frygteligt enerver en de, når ens tanker kun kredser om : »Hvor dan vil det
gå ?« Bag eft er k an jeg roligt indrømme, at jeg va r mere
ban ge for Ann Curti s, end j eg fØr finalen havde ladet mig
m æ r k e med. Ganske vi st var jeg k lar over, at jeg havde
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lidt uhel d, 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
e n d J' ez
o ' h vad h un altså havde og også viste i finalen , selv
om h un ikke indhen tede m ig. Vin der ti den i finalen var ikk e overdådig. 1.06,3 havde jeg fØr gjort bedre, bl. a. i se m ifinal en , hvor j eg med 1.05,9 tangerede den olympiske r ekord. Jeg tror b est emt, at k osten havd e forrin get tid en.
Jeg savnede i hØj gra d den saftig e bøf, min far plej ede at
give m ig fØr en kræ vende k onkur r ence - altså ikke li ge
o p til løbet, m en i b ek vem ti d fØr, så bøffen s kraftgi ven de
v ir k ninger va r overført til le gemet. I ste de t havde vi p å
fin aledagen været meget uheldige m ed m aden p å Sou thI and College. Vi fik halvrådden fi sk og gam le k artofler til
middag, og j eg led af mavepine og kvalme hele eftermiddag 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 amerik anernes lag re a f de jlig mad. H er blev gj or t alt, fo r at del.tagerne kunne yde toppræ st ation er. Små n ationer, ·h vor
,p en gem idlerne ik k e er så store, er handicappet p å m ange
m åder. Når deres yndli nge k ommer slagne h j em, kan det
skyldes å rs ager, de ikke selv er h errer over. Penge ha r en
fo ruro ligen de m a gt - også in denfor idrætten. Trist n ok men san dt ! Endelig fan gede den velsignede søvn mig, og
næste morgen fl Øj tank erne til D anmark.

Ooersirem men de dan ske aoisrej eraier,
Havde j eg ikk e være t forbløffet fØr, blev j eg det til gavn s.
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 for søg p å at ov ergå
hinanden i fed e fi re- og fem sp altede ov erskrifter. Nationaltiden de f. eks. skrev p å forsiden:

Greta An dersen vandt fØrste Guld til Danmark i tyve A aI'.
I refera tet fort alte reda ktør Evald An dersen om løbet:
4.4

Fritze Natha nsen tog, som ventet, strakt FØringen, m ens
Greta An dersen og Ann Curtis laa paa Linie. Da m an vendte ved halvtreds Meter, fØrte Fritze stadig, m en all ered e
ved tres Meter havde Greta An dersen arbejdet sig fr em i
Spidsen, og saa gik det mod Maal i haardeste T empo. Hun
fØrte en Overgang saa sikkert, at man slet ikke tro ed e, hun
kunde blive truet, m en i Spurten k om Ann Curtis m eget
stærkt fr em , og hun trak Hollænderin den Vaessen m ed sig,
saaledes at Forskellen m ellem Nr . 1 og Nr. 3 kun var tr e
,Tien dedel Se k un d.
Meget pudsigt sa tt e sa mme redaktør i en boks p å forside n noter om min fortid. D et 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 h elt forfra i Crawl, og et ter halvandet A ars
ihærdig Tr æning slog hun fØrste Gang Karen Margre th e
Harup i 100 m Crawl i Tiden 1.09,5.
El ev hos Ing eborg Paul-Petersen og uddannet Suem me-,
Gymnastik- og Danselærerinde.
KØbenhavnsm ester og Danmarksmester fØrste Gang i A ar.
, Vandt over Fritze Nathans en i 100 Meter Crawl og over
Kareri Margrethe Harup i baade 100 Meter og 400 Meter'
Crawl.
, Tangerede i L Ørdags den olympiske R ekord i et Mellemh eat.
, V an dt i Gaar den fØrste Guldmedalje til Danmark i 100
Meter Crawl foran Amerik ane rinden Curtis og Hollænderinden Vaessen.
Med velberåd hu citerer jeg dette, for at andre unge begyn der e i svøm nin g eller a n den sp or t ikke skal lade sig slå
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u d af en ev en tuel dårlig start. Min egen h a r væ re t alt andet en d lovende!
I Politiken skil drede »Sim on « m eget dramatisk sine in dtryk sådan :

Uforglem meligt (jJ j eblik, da Greta Anders en
besteg Se j rssk am len.

Ii

,,

For fØrste Gang i 20 Aar sid en Falck-Hanse n og H enry
Han sen vandt i A mste rdam, gik Dannebrog i A f ten til V ejrs
paa den olympiske S ej rsm ast. »Kotu; Ch ristian e bruste genn em W em bleys A m f ite ater, og paa Æ resskam len stod Greta A nde rsen pa a de t øverste T rin 'efter sin Se jr i 100 m
Crawl i Tid en 1.06,3 efter en sin dsop rivende Kam p m ed
A m erikanerinden A n n Curtis m ed de rØdlakerede Taan egl e, der kun bl ev slaae t m ed 2/ 10 Se k und, og Hollæn derin den V aesse n pa a n ederste Trin . A ldr ig har yndigere, m ere ch armerende olympiske Præ m ietagere staaet paa den
olympi sk e Sk am m el en d A nn Cur tis og Greta A n dersen. De
symboliserede i Sa n dh ed den olympiske Aand, som man
saa tit efterlys er . Greta A n ders en va r elle vild, da hun steg
op af Va n det i sin blaa Badedragt m ed det rØde Dan n ebrogsflag pa a den h vi de Badehætte . Om favnet og tiljub let
fra alle Sider sagde h un til sin Soemmele dersk e, Greth e
MØller: - »10, j eg m aa kysse D em . . .« og gav hende et [(ys
paa begge Kinder. »V i havde lovet ikke at kysse hin an den,
hvis h un vandt,« sagde Grethe MØ ller undskyldende.
»Sim on« fo r tsatte i sam me tone :
Olym pi sk Mester.
Saa sprang Greta A nders en 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.« S aa far er Gre ta A n de rsen tilb age langs T ilskuerræk k ern e, og gamle A n de rsen, som h ar h old t sig besked ent
tilb age, faar ogsaa et Smækk ys paa begge Kin der. S aa sti46

ger hun op paa den olympi sk e S k am m el i sin sm ukke, h vide S w eater og rod e B enklæ der m ed vaadt H aar n ed ad
Na k ken , m eden s B ifalde t sk yller m od h ende fra alle Sider.
H un vinker sm ile n de, n ejende mod Pu blik um og bØjer
h enrivende kvindeligt, lidt gen ert H ove det. Og nu komm er
A nn Curtis op på Skamlen. Hun ler ov er hele A ns igte t
og trykker Greta A n de rse n hjert eligt i Haanden. Men nu
intoneres »Konq Ch ris tian e, m ed en s de dan ske Idrætsmænd
synger m ed. B evæ gelsen ov ervælder Gre ta A n dersen. Smilet af lØses af A lvo r, og nu ved hun knap, hvor hun sk al se
h en . Prajekter erne spiller mod P igerne, og de maa vende
Pro f ilen halvt mod det skarp e L ys, for at F olk rigtig kan
se dem. Gre ta græder ikke, m en vi andre er ved at faa en
Klum p i H alsen. De t er et saa uforgl emmeligt smukt Billede paa yndefuld Ungdom, at der ikke er en Tilsku er i
S uom mehallen, der ikke er betag et af det.
Hvor ti den dog foran dr er ens syn p å r eferater . Straks
efter syn tes jeg - tr ods a lt - a t r ef eraterne var i orden.
Det gør j eg p å en m å de stadig, men nu fire å r efter kan
j eg god t se, at de var alt for overvæ lden de.

På B uc k ingham Pa lace .
Det var på de nn e da g, en fl ok danske hav de den st r ålende opl evelse at blive modtaget på Buckingham Palace samm en med 200 i drætsm æn d fra andre lan de. Holde t, der
havde fåe t den æ r e 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 aff et
Danm a rk en sølvmedalj e, løb eren Niels H ols t SØrensen,
fod b old sp illeren Ka rl Aage H ansen, ho ckeysp illeren Otto
Busch og undertegnede.
Alle gæs terne sam ledes i slo ttets store b al sal og k om de reft er, land fo r land, ind til maj estæterne. P r ins Axel og
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prinsesse Marg r ethe p ræsen terede det danske hold for de n
en gelske konge og dron ning og forklarede, h vad de enk elte
havde bedrevet ' under legene. Vi hilste også på enke dr onning Ma ry, prinsesserne E lis abe th (den nuværende dronning) og Margaret Rose sa m t på hertugen af Edinbur gh.
Vi va r overraskede over de n ligefremme måde, de k ongelig e højhed er modtog os på. De talte med os om forholdene ved indkvarteringen og konkurrencerne. Niels Holst
SØr ensen fik lejlighed til overfor den engelske dronning at
u dtale sin glæ de over oph oldet i Richmond lejren, h vor alt
va r i den finest e orden. Prinsesse Elisabeth lykønskede mig
til min sej r i 100 m crawl, som hun havde fulgt i fjernsyn et. Hun sagde, at det va r et flot lØb, men en meget kneb en
se j r til mig, kun et par centimeter foran Ann Curtis. Jeg
sva r ede , måske lidt for rapt, at det mindst var en halv meter, og for at være sik k er p å, at prinsessen havd e forstået
mit en gelske, m arker ede j eg afstanden m ed hænderne. Elisabe th udbrød da helt brød ebetynget: »1 am so sorry l«
Efter en rundgang i det m eget flott e og pompøse slot blev
der i en mægti g sal budt på vin, kager og sa n dwiches. Jeg
b lev ikke så lidt overrasket , da j eg i en lyserød kage med
creme blandt andet godt minsandten også st ødte på en ansj os ! Sådan havde j eg dog aldrig fØr få et server et ansjoser.
Opholdet på Buckingham Palaceblev et sk øn t minde om
L on don og England, ikke mindst på grund af den tvangfri
m åde, de kongeli ge forestod recep tionen p å.

Tragedie.
Min næste op gave va r 400 m crawl. LØbet, j eg havde glædet mig allermest til. Det blev en tragedie.
Dagen fØr det indledende heat var jeg blevet slø] , De
si ds te dages nervepirrende begiv enheder havd e fremskyndet 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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Min d aglige froko stratio . I
d
men øv erst i frokostP ak~e~l "_~1 on , :~eg .h m:, fået Baru,ps hoved - ikke p å et fad,
100 m et eren m ed _ Efter ' be s:eg 'I~eI pllI~sesse ElIsabeth: Så me get vandt je g
Aage H ansen , Greta A., Axe l Luncf~~'i~t I~U:kllllghalm Palace: ~ens O. Bus ch, Karl
, m e n ~ac un ann Ol! NIels Holst Søren sen .
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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 uendeli g svag. Tung i hovedet, kvalme og m ed
b en 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 instinkt sagde: »Bliv ved - bliv ved.« Men viljen måtte bØje
sig for naturens luner. Pludseli g mærkede jeg en frygtelig
sam m en træ k nin g af mine m avemuskler, og så tabte j eg
simpelthen bevidstheden.
Jeg kom først til mig selv, da jeg blev båret op af vandet, efter at mine raske redningsfolk, Nan cy Lees, USA, og
Elem er Chatzchmarry, Ungarn, havde hentet mig op fra
bunden af bassinet. Jeg blev lagt på en båre i Wembley
Swim m ing Pools hospital, bundulykkelig over episoden,
de r havde sn ap p et min store ch a nce for at vinde guld til
Danm a rk.
På det venligste blev jeg trøstet af en lang række danske
m ed prins Axel, prinsesse Margre the og bankdirektør Ingholt i spidsen.

En taxa h avde nær væltet en dansk sejr.
Om aftenen var jeg heldigvis atter på højkant. H er var
vi p å nippet til en ny, dansk tragedie. Karen Ma r gr eth e
H a r up skulle svømme finale i 100 m rygcrawl, men et kvarter fØr starten var hun ikke til at find e i Wembley Svørnmehal, og der herskede naturligvis stor ne rvøsitet i den
dans k e lejr. Fru Grethe MØller havde indlogeret Kar en
Ma rg r eth e på et hotel, for at hun kunne få et par timers
r o inden det afgørende lØb, men da de sk u lle til svømmeh allen, udeblev den bestilte taxa. Forsøgene på at få en
4
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Mit sids te måltid før 100 m finalen i London. - P å . sejrsskamlen. Christian « b lev 'Spillet første gang l London.

Da »Kon g

bil mislykked es. T il sids t m åtte de t a~e med .un ~ergrunds
banen og sao løb e det sids te styk ke vej
. . Kun ti mmutter
o
øfØr
sk u d de t gik til f inale n, var H a rup l hallen. Og sa sv md Karen Ma rgr eth e en dda et m eget sm uk t lØb og v an dt
m
e
e t l' tiden
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e
suveræn
l
. . , 5 . Ny olympisk r ekord. D en tidliger
I
havd e Ka ren Margre the se lv sa t i det indledende h eat.

Mit uh eld sætte r en di skussion i gang.
Skuffelsen over mit uheld p å 400 m forsvandt hurti~t.
E fte r en beroligende indsprøj tning blev j eg sn ar t h elt kvik
igen. Den over strømmen de ve nlig hed, jeg ~Ødt: a ll e veg.ne ,
gav mig også nyt mod. Mit tilfælde bl ev m dga en de drøftet, og man diskuterede ivrigt, o~ man sk u lle la?e n~ture~
råde eller som amerikanerne gJor de, h olde di sse l l~on
kurrencer 'så ge n ere n de in disp osit ion er i sk ak ved piller
Iler inj ektioner. Ho s amerikanerne v a r dette sp ørgsm ål
god tid bragt i orden ved kyndig læ gehjælp. Ingen af dem edalj eem ner blev bragt ud af
ligevæ gt.
o
H os os ser man j o no get anderledes pa dette sp ørgsm ål,
Vi er h eldigvis ikke meget for brug af midler, de.r slå r ens
da gli ge 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 se ng og
sp is t fornuftigt, at møde op den da g, det gælder, og ~ære
tapp et for alle de op trænede kræfter P~ gr~n d .af. et Ild ebefindende, som en læge på en uskad eli g made l tide kunn e h a ve forhindret.
.
De n morsomst e rep lik om min lille »tr a gedie« sag de en
h err e til mig, da vi kom hj em f ra olympiaden. p en lød:
»J eg har ofte m c dt mæn d, der va r k ed e af , at en ?Ige havde
no gle da ges mavepine, m en de t er fø rs te ga ng, Jeg har se t
en h el nation være k ed af det l«
Beg ive nheden va r slået m ægti gt op i de n engelske p r ess.e.
Da jeg van dt gul dmeda lje, var det blot nævnt m ed petit.

~
~'es

I.
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fysi~k

De engelske a viser va r i det h ele ta get sle t ikke så olympisk
p ræ ged e som for eksempel de dansk e. Derimod stod der
spalte op og spalte n ed om eng læ n de rnes yn dlingssp ort :
H un devæddeløb og cricket. Men da jeg faldt sam men i
Wem bley Swim m ing P ool, var der pludselig olympisk
»stof«. To timer efte r uheld et bl ev det skil dr et p å av ise rne s forsi der m ed dr amatisk tekst og adskillige billeder.
Avissælgerne sk reg p å gadeh jØrnerne : »Dansk sv ørnma ,
ch ampion druk n et i Wem bley !« Jeg brillerede ikke i den
engelske p r esse, da j eg svØm mede m it li vs lØb, m en bl ev
forsidestof p å grun d af en besvimelse.

Besøg af min farligste konkurrent.
Såd an er livet. Den ene da g vin de r man guld og er mer e
en d ellevil d af lykke, dagen efter er man ved at drukne
- både bogstaveli g talt og i sorg. An n Curtis og Brenda
Helser fØrt e an i en amerikansk k va rtet, de r besøgte mig
kort efter mit uheld i E mp ire Pool. De lod sig ikke sta n dse
af k on tr oll Øre r eller a n dre, der ville nægte dem adgang
til sygeværels et. An n Cu r tis brast i gråd, da hun så mig.
H un mindedes en lignende sit ua tion ve d de amerikanske
m estersk aber, h vor hun m åtte bæres bort m ed m avekramp e. An n Cur tis var oprigti gt bed rØvet over, a t j eg p å denne
m åde bl ev berøvet min ch ance i 400 m crawl. H un var klar
over , at hendes egne chancer va r stege t, selv om hun r egnede fuldt så meget m ed Ka re n Margrethe Harup, m en
viste atter sit fin e sin de lag ve d at sige, a t det best emt ikke
va r p å konkurrenternes syg dom me, hun Øns ke de at sej r e.

På'en igen til 4 X 100 m eteren.
Allerede n æste dag var jeg så godt r estitueret, a t jeg
k unne deltage i in dle den de h eat på 4 X 100 m . D an m ar k
sik4*re de sig re t til deltagelse i final en , og vore fo rhåbninger
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om guld her va r store. FØr final en p røvede j eg h elbr edet
ve d en lille tur i van det. J eg fØlte mig veloplagt og va r op sa t p å at udslette indtrykket fra 400 meteren .
Alt tegn ed e lyst. Eva Arnd t la gd e for. H un kom ind som
nummer fire efter Corridon, USA, og pi gerne fra Holland
og Sv erige. Karen Margrethe svemmede det tabte terræn
in d, så da j eg sta r tede på tredie tur, lå Danmark, USA og
H olla n d p å linie. Da F ritze Na th a ns en be gyndte sidste tur,
fik hun halvanden m et ers forspring for Ann Curtis. Fritze
tog på de fØrst e halvtreds meter y de r liger e afstand fra
Ann Cur tis. I n d til fem m eter fØr m ål var Danmark sta dig
i spi ds en , m en så kom Cu r tis med en forrygende sp u r t og
rØg i mål 7/1 0 sek un d fØr Fritze.
Sk øn t vi fik sølv , og sk øn t både Am erika, Danmark og
Holl an d slog den olympiske r eko rd, va r vi dog lidt slukØr ed e. J eg m å indrømme, a t det måske var min skyld, at
vi ikke fik gulde t. J eg havd e forin den løb et bedt om at
svøm me tre die tur, fo rdi j eg ikke stolede nok på mig selv
eft er uh eldet og derfor ikke turde tage ansvaret for at
sv øm me sid ste tur. Imidlertid var jeg så oplagt, a t havd e
jeg svø m met si ds te tur, tvivler j eg p å, at Ann Cur tis havde
slå et mig. Ann Curtis har da også sen ere sa gt, at hun så
sin store ch ance i, a t hun p å sin tur sk ulle møde F r itz e.
An n Cur tis svømmede den hurtigst e 100 m crawl for da mer, 1.04,8. Hun kommenterede sin præst ation med sit sød est e sm il og orden e: »Nogle ga nge k a n j eg i h ol dkapsvøm n ing gå så hurtigt, at j eg m å ta ge mig til hovedet. Jeg er
k la r over, at jeg i aften har svø mme t mit liv s løb, m en jeg
vill e også vinde, fo rdi jeg tr or , at de t var m in en este chance
for at få gu ld mo d Danmarks guldpiger. «

Det sidste lØb i L on don .
Re t fik hun nu ikke. Da gen eft er vand t Ann Curtis 400 m
fo ran Ka re n Margreth e H arup. Både Ka ren Ma rgrethe og
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Ann Cu r tis havd e vun de t deres sem ifi n aler. Begge i ny
olympisk rekord. Harups tid va r dog et halvt sek un d bedre
end a m erik aneri n dens . Der va r så ledes begrundet h åb om ,
at eur op am este re n også p å denn e di stance kunne vi n de
guld.
Ka r en Margrethe agtede at svøm m e efter sam me taktiske
plan, som ga v bonus i Mon ac o. F ritze sk ulle søg e at trække
h ende fra konkurrenterne i en voldsom sta r t, og så sk ulle
Harup prØv e a t holde forspringet. Det glippede. Ann Curtis var også h er for sp ur tstær k. H un se j r ede for a n Kar en
Ma rgreth e, der do g havde den trium f at blive største da nsk e m edalj esluger ved Lon don-olym p ia de n. Een guld- og
to sølvmeda ljer - og så m å h en des overrask ende fj erdeplads i 100 m crawl ik ke glem mes. E n dansk p ræst ation,
som bliver meget svær a t slå .
400 m eter en, hvor j eg desvær re må tte n øjes m ed at være
til skuer , var sidste officiell e svØmmekonkurrence fo r damerne ve d olympia den. Danmark ko m dog med i en dn u
en dyst, idet Ka ren Margrethe og j eg var med p å E uropas
h old i verdensdelenes k amp på 3X l 00 m tvungen ho ldkapsvømning ved den storslåede opvisni ng , der af sluttede
svØmmekonkurrencerne i Empire P ool. Europa va n dt fo rano Am erik
a, og derved fik vi en u al mindelig fl ot afslu tninø
•
o
p a et sm dsop riven de verdensstævne .

Og så k unne vi endelig slap p e af.
Så længe ko nku rren cerne stod på, var de r selvsa gt ikk e
ti d til at k igge på Engla n ds mange historiske sevær digheder. He ller ikke b ageft er b lev der levn et megen tid. Men
vi nåede dog ud p å en h erlig bustur til Windsor Ca stl e og
E ton med dansk smør r ebrø d, fl Øjet hj emmefr a, samt danske eks p ortøller. Denn e h eldagstur blev en p ragtful d afslapning eft er a lle de foregående da ges str abadser. Vi nø d
det i fuldt m ål. Vi pj atted e, vr øvlede og grinede a d alt og
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alle bare for at komme fri af de n erver, der h avde r edet
os som marer i lang tid.
På Eton jo g vi rundt i det gamle, ærværdige coll ege p å
alle de ste der, h vor der stod adgang forbudt. Og det stod
der næ sten overalt. Kun v andreh aller ne va r åbne for publikum. Vor es bramfri opf'ersel var dog sik ker t ikke meget
anderledes end den, man kunne opleve, n år E tons kostsk oled r enge var der. D en ti dligere fodboldspiller Johannes
Nielsen, »Ar m e og Ben«, gj or de stor lykke, da han på. sl~ise
salen s balkon med gr avr øst citerede Rudyard Kiplings
di gt »On the Road to Man dal ay« . Den fornøj elige tur fortsatt e ude i Ri chmond lejren, der ellers v ar fo rbeholdt
olympiadens mandlige deltager e. I en stor biograf m ed
scene optrådte en lang række danske idrætsmænd. T~e
sp rin geren Preben Larsen spillede og sang. Han var finfin, men han er j o også kapelmester i sit borgerlige liv.
Fra Richmond tog vi ind til L ondon i en af de toetages
busser. Den tu r vil j eg a lt id min des . De englæn de re, de r
var m ed i bussen , sik ker t også. Ko nduk tØr en, en sød, u n g
pige, v ar overmå de frisk. H un lod E rik Ch r is toffersen, vor
en es te m andlige svØm mer ved olympiaden, p a sse stop- og
af gangssignalerne, m en s hun selv sad p å sk ødet af »Ar me
oz Ben« og sam men m ed ham sang »Be au tiful Dreamer« i
e~ m eget fØlelsesfuld duet. De engelske p a ssa gerers køli?e
ro kom p å en endn u h å r der e prøve, da »Arme og Ben« f'i k
overladt konduktØr ens ta sk e med penge og billetter og derefter gik rundt i vognen prikk en de de forblØffed e englændere p å skuldrene og bad om at måtte se deres billetter. Jo,
det var en London-bustur ud over det sæ dva nlige.

En dejlig fest -

m en k ortvarig.

efter et h Øjforn emt ritual. En prunkende toast m ast er i
sort og r ødt liberi m ed en lang række medaljer, dog ikke
olympiske, holdt p å tør og værdig m åde justits. Modtagelsen skete ved indgangen til den f est smykkede hal, h vor
midda gen bl ev serveret. FØrst hilst e vi ,p å b ankdir ektør
I n gh olt , som p r æsen terede os fo r prins Axel og p rinsesse
Margrethe sa m t for aften en s vær t, den da nsk e ambassa de r
i London, grev Reven tlow .
Hyggelig t grupp er et ved en rundkreds af småborde nød
vi middagen og glædede os rigtigt til en dej li g aften me d
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 se ng hver
a ften og r egn ede natu rligvis m ed , at nu, h vor konkurrence r ne va r ovre, m åtte vi være længe oppe. Men om forlade lse ! Det ble v der ikke noget af. Klokken 23.30 blev der
ringet til afgang, n etop som der var mest fart og f est over
foretagendet. L ede rne havd e åbenbart h æftet sig sæ rlig t
ve d de t ga mle ord om at holde op , m ens legen er god.
Far 'h a vde en overmåde fin aften. Han k om til P a r amount H all midt under m iddagen . H an havde sp urgt portier' 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 fi k en kongelig aften ud af det! Om han
b efandt sig helt fri i det forn emme selsk ab, er en anden
sag. H an havde ikke regn et m ed at komme så fint i byen
og var derfo r i sit dag ligdags tØj, som han havde trasket
rundt i un der h el e londonopholdet, så helt nypresset så det
ikke ud! Desu den va r han også blevet godt langhåret. Modta gelsen ve d festens hovedbord var imidlertid ikke ring ere
a f denne gr un d, og mon ikke det kun va r far, der havd e
en lidt flo v fornemmelse. Som aften en sk re d frem, fandt
han sig vis t bedre tilrette.

Sids te afsnit af vort Englandsbesøg gik for sig i en fl ot
etab lissem 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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Det går atter hjemad.
Afskeden med Southland College foregik uden falbelader af nogen art. Vi 'p ak k ede 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 enkelt 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 udemokratisk gestus af kaptajnen kun at invitere præmietagerne. Hvis han ikke havde champagne nok til alle deltagerne, havde det været rimeligere slet ikke at give noget.
Det kunne kun skabe misundelse hos den ene part og flovhed 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 kastede røde og hvide nelliker ned. De skulle have ramt skibet, 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 modtage os. Det var der ingen af deltagerne, der havde drømt
om. På selve kajen var der arrangeret den helt store velkomst med tribuner, blomster, flag, guirlander og meterlange 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 begyndte en fantastisk og uforglemmelig rejse gennem Dan-
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Tre situationsbilleder fra min collapsø i 400 meteren, hvor Nancy Lee og Chatzmarry hentede mig op fra bassinets bund.

Fra den fantasti sk e m odt agelse p å Rådhuspl ad sen efte r Lond onol ympi ad en. Samm en me d min fa r, mo r og ·b r or b eundrer jeg bordd ekor ati on en ve d m idd agen
p å Am ager. - Je g takker for d en sm ukke ve lkoms t, Valb y gav mig. - P å en

tri bu n e foran sl agt erm es ter St r yhns butik holdt sk ues pillerfor b u n de ts form and,
sku esp ill er Kaj Holm, p å va lb yb orgern es veg ne en velkomsttale. - H er morer El se
Jaco bsen og jeg os over en af h an s r eplikk er. Bem ærk b aggrund en: 1. kl asses flæ sk!

mark. På alle sta tion er stod der klynger af mennesker med
blomster, som de kastede ind i toget, der snart lignede en
hel blomsterforretning. Nå r vi kom til de stør re byer på
vejen, kørte toget ganske langsomt ig ennem, for a t de mange mennesker kunne få lejlighed til at hilse på deres sp ecielle venner eller holdet som helhed.
Jeg blev efterhånden så træt af at vink e, 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 mer e.
Det havde været m ere anstrengende end selv den hårdeste
sv ømmetr æning med armene alene!
På Stor ebæ ltsfæ rg en bl ev holdet in soli dum trakteret på
bedste måde af kaptajnen. De nne chef gjorde ikke forskel på Per eller Povl. Vi fi k dejlige rejemadder, middag
og kaffe. F ar holdt sig be skedent udenfor, men en behjer tet
sjæ l hentede ham ind, for, som »sjælen« sa gde, far hørte
jo m ed til holdet.
Blom stertur en gen n em Danm a rk fortsatte over Sjællan d
for at ende m ed den m est eventyrlige m odtag else i KØbenhavn.

I K Øbenha vn .

Skøn t vi var forsinket en lille halv time, og sk ønt det
nær mest øsregnede, var der så mange m enn esk er på H oved banegårdens perroner, som jeg a ldri g fØr har se t. Lyntoget, der slet ikk e på de n n e sk ønne tur gen nem D a nm a rk
svarede til sit navn, la gd e ind ved kongep erronen. F lott ere
kunne de t ikk e vær e. F a mili e og nærmeste bekendte havd e,
m od forevisning af k ort, fået lov til at k om m e ne d på ankomstp erronen. De hj emkomne m å san delig have haft en
stor familie, for kongeperronen var fyldt til bristepunktet.
Også de andre perroner var stopfyldte. Mor var med besvær slupp et gennem n åleø] et til perronen, og j eg fik et
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Efter finalen i 4 x 100 meter crawl, hvor Danmark fik sølv . - » I~ r o n p ri n s Fre~
derik«s kap tajn ønsker ve lkommen og til lykke . - Frede Borre l samtale me
Elvi Svendsen.

rigti gt knus, kys, sm il, kærl ige ord -

og en enke lt lille

tåre.
L everåb skyllede i b ølger gen nem Hovedbanegå r dens
h aller. Dy nger af blomster regne de ned over os. Det sy.dede
af gensynsglæde . Masser af m ennesker omfavn ede hinanden . Tit u den a t vide, h vem de om fav ne de, m en b are fo r
at give et b evis p å de res glæde. Hv or va r de t dog vidunde rligt, dette h er!
Da den fØrst e rus havde lagt sig en sm ule, samle den
'omlym pia dedelt agerne, og i no genlunde li ge r ækk er og geledder va ndrede vi så op til en m enneskemængde, der bo gstavelig t ta lt gj orde os stum me. Ri den de, gå en de og stå ende p oliti m åtte bruge al kraft og myndighed for at holde
mæng de n i sk ak. En fl Øj te kaldte os til orden . Vi k om ind
i marchkolonne, og da holdet stod parat til at gå ad Tietgensg a de mod Vesterbrogade, lØd der pludselig ~t hallo
i no gle kæmpehøj tt al er e. Det var næstformanden l Dansk
I dræ ts-F orbun d, Alf r ed Ch ris tensen, de r talte. H an sag de
u nder lydhør tavshed: »Glæder og skuffelser h ar I h entet
i London, men glæ derne er fles t. Vi vil i denne fe stlige
stu nd sende en tanke også til lØberen H erluf Ch ristensen,
som ved sit triste uheld derovre er hindret i at være med
os her. Idrætten har I gj or t ære, og den har skaffet j er
æ re. I sig selv er de n ik k e måle t, m en midlet til a t nå de
livsmål, h ver især har sa t sig.«
En publikumm er u db r agt e et leve, der blev kraftig t fulgt
op af de mange tilskuere.

R ådh uspladse n -

modtagelsens kulmination.

Med fanebæ r erne foran sa tte eng landsfar erne sig i b evægel se mod Rådh us pladsen. P oli ti p å motorcykler, p å
h este og i hØj ttaler vogne sØrgede for p assage genne m m enne skeh avet. Jeg fØlte m ig som i en drØmmeverden . Alt var
for usandsynligt til, at de t kunne være sa n dt. Gaderne om-
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kring Rådh uset og selve pl adsen var prop p et til meget
mere end trængsel. P å ve j en fra ho vedbanegården og til
R ådhuset blev vi overdænget med blomster i en symfoni af
skønne farver. Trafikken m åtte kapitulere. Ingen biler eller sp orv ogne havde no gen jordisk ch ance for at mase sig
gen ne m mylderet.
F or an Rå dhusets hovedp art va r der opstillet en kæm petribune, som m ed lethed kunne ta ge hele h oldet. H er blev
vi still et op med front mod en Rå dhus pl a ds, som j eg aldrig
fØr h avde se t magen til. Over alt var der m ennesker. I tætte
r ækker var til skuerne pakk et på jorden , ja selv over den !
De hang i trækronern e, lygtestanderne og p å hustagene.
Ufors tåel ig t, a t vi h avd e vakt en såda n be gej string ho s k Øb enhavn erne. Aviser nes kolossale omtaler af olympiaden ,
og vel endnu mere Gunnar Nu-H ansens fab elagtige r eporta ger, havde sk ab t en stem ning, der nærmede sig eks tas e.
Rå dh usp la dse n lign ede et am fit 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. D et var borgmest er J uli us Hansen, der
p å byens veg n e ville byde fØrste del af det dans ke olympiadehold velkom men hj em. Borgm esteren sagde , mens
han stod barhovedet og uden frakk e i den silende r egn:
»Vi mange tusind foran KØbenh avns Rå dh us, hele KØb enhavn , hel e det dansk e folk, byd er j er ve lkommen
h j em. «
Dereft er r ettede b orgm est eren en tak til for fatteren J osef
P et ersen , der havde få et sin tredie oly m piske sølvmedalj e
for en novelle med græsk motiv. Her fik j eg for først e ga ng
at vide, at der også va r no get, der h ed olympisk k am p om
k uns t og litteratur. De t havde jeg ikk e fØr haft anelse om!
Men det var der vis t også an dr e, der ikke h a vde. J eg h ørte
adskillige r åb om , at man ville se den ne Petersen . Hvor var
han, og h vordan så h an u d ? Borg mes ter Julius H ans en for tsatte: »Sjældent er la nds mænd s færd ude i ve r den blev et
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fulgt så opmæ rksomt herhj em~e som j er es. Den ? anske
presse har lykkeligvi s været b etjent af ~e yp per~te Id rætsjournaliste r og gennem ra dioen har VI fulgt j eres konkur r encer. Der burde have været udsat gul dmedal je også
fo r landenes radiosp eakere ; så er jeg sikker p å , a t Gu nnar Nu-H a ns en h avde f å et den !« Et væl dig t j a-h r øl lØd fra
til h erernc. Om det var bo r gmesteren s ord, der ? av stØd~t
til, a t Gu nn ar Nu-Hansen fik h ele to gu ldmedal jer fo r S111
pragtpræstation i L on don, ve d j eg ikke, m en at han fortj ente dem begge, er vi vis t alle en ige om.
Derefte r ridsede b orgm est eren lidt histo rie op om de
olympiske lege , og han slu ttede sin v elk om stt ale med at udbringe 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.
D erefter 'p ræsen ter ede Ole Bjørn Kraft, Gu nvors f ar, delta gerne en for en. Jeg ved fra Gunvor Kraft, a t h el e hen des
familie havde været m eget ked af, at hun var blevet udeluk k et fra delta gelse. Men de n havde med storsind b ø jet
sig for Den Inte rna tio nale Federa ti ons kendelse .
Da alle var pr æ senter et , le d der råb om , at en af piger ne
skull e sige n oge t. Ingen af os var belavet p å det , og vi var
slet ikke situ a tio nen voksen. Men fo lk 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 ordforr åd til a t u dtal e vore fØlelser i de nne stund.
Så trak vi os i tørvej r i Rådh uset, h vor vi i de n sm ukke
fes ts al p å anden sal b lev tr ak teret m ed de traditionelle
pandek ag er og med rej er, l ak 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 p å familie og venner, fortælle
små og stor e ting om den eventy rlige rej se. Vore auto?rafer måtte vi også p r ente i Rådh us ets gyldne bo g, fØr VI ad
bagporten blev lodset u d af Rådh u set.
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Mere virak.
Nu mente j eg, a t festligh ed erne var forbi for denne ga ng.
Men om forla de lse ! Slagte r mes ter Stryh n, MØlle Alle i Va lby, h avde arrangeret m iddag ho s sin søs te r p å Am ager. At
sp is e igen li ge efter Rå dh usets ov erdådige traktement va r
vist umuligt. Men da vi bl ev bænket ve d det fantasifulde
mid dagsb or d, gled der alligevel en del steg og is n ed.
Stryh ns far h a vde h ele n atten puslet m ed at a r r a nger e et
fea gti gt springva n d m ed et s tor t bassin midt p å bordet. I
bassin et fl Ød små du k k e-svømmepige r . S ikken et a rbej de,
der var lagt deri!
Overraskelserne var ikke fo rbi endn u. E fte r middagen
bl ev j eg med min famili e anbragt i en kortege a f biler og
kørt til Valby, hvor en dn u en modtagelse vented e. Me d di r ektor Hasselstrøm ved rattet og Valbyvelkomstens arrangøre r, restauratør P ersson og slagtermester Stryh n , på bagsæ det med mig imell em, blev jeg kørt i den flotteste åbne,
b lomstersmykked e vogn, j eg no gen sin de h av de 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 nnebrogsflag. I forvej en va r j eg m ere en d tummelumsk, nu blev jeg
fuldkommen slåe t u d ov er den fant astiske modtagelse, der
ikke sy ntes a t ville tage nogen en de. Politiet havde afsp ærr e t en runde om To ftegaa r ds Plads. Der bl ev vognen kørt
eft er Sp orve j enes store orkester, fars ege t ork est er, som vi
k alder det. Han er n emlig ansat ved KØbe nh avns Sp orvej es
væ r ks te de r . Efter runden fo rtsatte ork estr et og vognen op
ad To ftegaards Alle m od MØlle Alle. Overalt hang mennesk er i lag i vinduerne eller p å alt anerne. P å ga de n var
vrim le n så stæ rk, a t po lit ie t k un m ed m øj e kunn e sk affe
plads til vogn en e. Ved indk ørs len til den elle rs så stille
l\: øll e All e var der r ejst en flot æresport af ege løv og georgmer. Jeg var stærk t bevæget. Over æresp or ten sad et for61
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gyl dt skjold m ed inskriptionen: »T ak for din indsats!
Fra Valbyborg er e.
Også ov er vores opgang i nr. 19 var der et fornemt skjold
med mine initialer og et Til Lykke. En tribune var rejst
foran slag ter mester Stryh ns butik, Baggrunden var særlig
m ors om , syn tes jeg ; der stod på vin du et : Kun 1. Klasses
F læsk !
J eg blev nærmest båret op p å tribunen, og skuespillerforbund et s formand, Kaj Holm, tog ordet for på valbyborge rn es vegne at byde velkommen hjem. Han sagde: »Kæ re,
k ær e Gr eta! Ude i den stor e verden er D e blevet fejret og
hyldet. Og vi her, i Deres egen bydel, h vor De har D eres
hj em, vil også gern e sige Dem tak. Det kan m åske synes
småt, det vi laver, men det er ikke mindre hjerteli gt ment
end de store ovationer, De allerede har fået. Da Dannebrog
i London gik til tops til tonerne af nationalsangen , gik der
en str øm herhj emme fra over til den dansk e p ige, som v ar
den fØrste, der fik guld. De har kæmp et og sejret i Deres
sm uk k e sp or t, m å j eg h er ve d indgangen til Deres hj em
bringe Dem Valby befolknings tak og hyl de st. «
Efter leveråb san g vi »Der er et yndigt land-s, akko mpa gneret af Sporvejenes 'ork ester , Jeg havde endnu sværere
ved at sige tak her i Va lby end på Rå dh usp la dsen. Hvordan j eg fik gj or t det, fatter j eg overhovedet ikk e. D erefter
blev der sung et en sang, fo rfattet i dagens anledning, og
så kunne j eg en deli g trække mig tilbage - op til mit vær else 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 li gnende sk ulle overgå mig.

Kongen s tak.
SØnda gen efter den hj er tevarme velkomst var seks svø mmepiger og tr e ro ere in dbudt til »F agen es Fest « på ø st er-
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bros Sta dion, hvor kong Fred erik va r til ste de . Gansk e improviseret gik kongen efter de n stor e indmarch til mikrofonen og bragte sin egen og dronningens hilsen til olympia de delt agerne. Konge n Ønske de os varmt til lykke og fortalte, at han med inderlig bevæ gelse havd e fulgt k on kurr encerne i London. Kongen h avde sidde t i sit badehus p å
Dynt strand og lyttet til ra dioen. Dr on ningen havde haft
tårer i øjnene, da han kom hj em og sp ur gte, om hun havde
hørt, hvordan vi kl arede os. Kongen ro ste vor indsats, takk ed e for den fin e måde, hvorpå vi havd e r epræsenteret
dansk ungdom og dansk idræt i nation ernes m ød e. Kon gen
slu ttede m ed et »Velk om m en hj em og tak for, hvad I har
gj or t.« Fra mikrofonen gik kongen h en 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 modtagel se,
som fØrste halvd el fik, var medaljetagerne til audien s på
Am alie nb org sam m en med den olympisk e komites præside n t, hank dir ektør Ingh olt.

E f te r olympiaden.
Tiden efter olympiaden sto d i op visningernes tegn. Mange af landets byer bl ev bes øgt af olympiadeholdet, og overalt bl ev vi strålen de modtaget. Til Ålborg fl Øj vi i en af Zon en s små maskiner, og vi h a vde vor egen pressemand og
konferencier m ed . Det va r 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 stæ vne t var vi til fest
i r est aurant »Kil den«, h vor Gunnar Nu præsentered e holdet og fortalt e om de enkeltes bedrifter i London.
Mens j eg i ga r de r obe n b agefter va r ved at n ette mi g,
kom en dame på ca . 75 år h en til mig m ed en lille buket
blomster, som hun overrakte mig m ed orden e: »Om ingen
an den vil takk e di g for din in dsats ved olymp iaden og for
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T
dine pæne ord i r a dioe n, 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 p å kinden. Den æ ldr e dames tak rørte ml? l mm sjæls
inderste. N å r hun til synela de n de m ente, at Jeg .ved præsen ta tion en var blevet forbigået , skyl dtes det SIkker t, at
de n velme ne n de Gunnar Nu især havde fremhævet Karen
Margr ethe Harup, som . han udnævnte til alle ti der s største
og sødes te idrætspige.
.
.
Det va r overraskende for os, at interessen sta dig va r li ge
st or , hvor vi en d kom h en. l Sven db or g v~r modtag~ls~n
sæ rlig pompøs. Am tm an d Lassen sammenlIgn ed e os l sin
tale m ed syv gu di nder , der havde gjort Svendborg de~ æ r e
a t b esøge byen. Am tman den slu tt ede med at udtale sin b eu ndring for den vil je og en er gi, der lå bag re sultaterne.
Ha n håbede, at ungdommen tog ved lære og der med bar
Danmarks så stolte svømmetraditioner vider e. Stævn er n e
r undt i landet ho ldt form en ved li ge. Tiderne lå j ævnt op
a d vore topnoteringer, så til skuerne blev, tr ods lØbenes
lette karakter , ikke snydt.
Sam m en med Karen Ma r gr eth e Harup, Ole Lytt hans-Petersen oz Erik Ch ristoffersen var j eg også på et lill e svip
til Osl~.bSvømmeklubb en A. L L., Varg, h avd e stort juhilæumsstævne, og flere u dlændinge v ar inviteret. ~est se~
sa tion ell e r esultat ved dett e stævn e m ener j eg, Erik Christoffersens m eget k neb ne sejr over Bj ørn Borg var..l varm t
0 <1 ret tungt van d fi k de b egge noter et 1.02,9. GlIm rende
s~ømmet af »Stoff er« , de r ejer en vidunde~lig ev ne til at
vokse med op gaverne og li gefrem »k væle« SIg se lv .
T r ods en m eget sv ag star t den fØrs te afte n ve d tr e-d a ges
stævn et va n dt jeg 100 m fri i ti den 1.07,1. Min ga m le olympiske konkurrent, Elisabeth Ahlgren,. va~ lige efter. Nordmæn dene var vist lid t sk uffede , for dI avi serne havde prok lamere t udslettelse af Willy den Ou den s b a n er ek ord i T orga tt a Ba d. Den lØd på 1.06,0. l min næs te 1.00 m fri t.angerede j eg Willy den Oudens banerekor d, og l de n tredie 100
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m et er havde j eg den store glæ de at komme under den m ed
1.05,4. Bedste tid i ve r de n eft er krigen.
Nu var nordmænden e umådeligt tilfredse m ed præstation erne og der es j ubilæumsstævne, trods et klækkeligt underskud. Skø n t hallen, der nu h ell er ikke var r et stor, va r
proppet til det y derste, var det ikke nok til at dække de
store .u dgift er ve d stævnet.
Sta n dar den fra Oslo bl ev bevaret ve d det fØlgende hollænderstævn e sa m m e efterår. De tre hollandske pi ger,
Han ni Termeulen, Jannie de Groot og Gr eet Galliard, var
p å be søg ved S parias j ubilæumsstævne. H er opnå ede j eg i
Øbr o-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 Termeulen. Karen Margrethe H a r up 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 verden srekord!
Nu steg mit h åb om at aflive Willy den Oudens verden srekord på 100 m et er. Jeg va r i min allerb edste form ,
og et forsøg bl ev eta bleret i Årh us Sv em meh als hurtige
van d. De svæ r r e var jeg indisponeret, og chan cen røg, skønt
Gu nv or Kraft var en aldeles fortræffelig »har e« for mig. I
februar 1949 kom a tte r et lille hollandsk svøm meh old til
Danm ark, og der blev la gt op til r evanch ematch m ed London -olympiaden s nummer tre på 100 m et er, Ma ri e va n
Vaessen . Di stancen var ve d fØrst e stæ vne 100 y a r ds, m in
de b u t her. J eg var vældi g oplagt og van dt i 59,5, kun en
tiendedel fra F r itze Nathansens verdensrekord. Jeg anede
ik k e, at tiden var så god, og æ rg r ede mig en lille sm ule efter løb et, fordi j eg havde haft kræfter nok til en hurtigere
slu tsp u r t. Min tanke var kun at komme foran van Vaessen ,
og .da jeg fØlte mig sik k er, sløj ede jeg unødvendigt af. LØbet gav dog øget iv er ef ter a t få en lille plads på damernes
5
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vel' d ens r e k Ol-dlis te , som ellers så suveræn t b eh ersked es af
Ragnhild Hv ege r.
Næste stæ vne sk ulle foregå i Sven dbor g SvØmm eha~, som
menmgen,
h ar liige så hurtigt vand som År h us. Her var det
. n l
n
at de r skulle svøm m es 100 meter crawl, men Jeg I {. ov I
at gøre et ve r de ns rek or dfors øg på 100 ya r ds . Marie va n
V esse n og Gunvor Kraft var mine konkurrenter, men t.rak
si; i al venskabelighed tilbage, så j eg
o få
helt for mig selv. Forventningerne va r Plsk :t sa hØJ~ I v ej ret, at jeg var m ere end beklemt ve d situa tionen, MIt solonummer 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 tt e rek~ rd.
Fra sta r t til m ål sk al alt Iorløbe gla t. E~ kikset .ven dmg:
lidt ka rambolage med tove ne eller et m ikroskopisk ~a? I
starten er ri geli gt til at Øde lægge for et agen det : Adsk iflige
forsøg over 100 m eteren va r m islyk k ed es, m en Jeg reg~ede
bestemt m ed, at de n mindre frygtindgyden de rekord. pa 100
yar ds k unne blive m in. Den bl ev det og er det .stad\g. Heldet fulgte mig, og j eg r øg 1,2 seku nd un der Fritze Nathanl
sens 59,4.
.
Atter havde lykken sm ilet til mig. En af mme drømme
va r gåe t i opfylde lse . J eg va r m ednotant p å verde~s fin ~ste
liste over sv øm mep iger. Eks trablade t causerede I en Iill e
artikel over min nye rekor d og W illy de n Oude ns 100 ~e
ter på 1.04,6. Bl a de ts j ournalist h avde r egnet u d, a t J e~
h avde svøm me t de 100 ya rds m ed .;n fart af 1,57 ~e ter I
sekundet m en s W illy den Ouden h avd e svømmet sm 100
m et er med 1,54 m eter i seku ndet. Hvis j~g altså en dag
sk ulle få ram på den auden s r ekord, m åtte Jeg have sa m me
fart over de r esterende ni meter , som j eg h avde på de 91
m et er , der dækker 100 yards. Bl a det , der fan dt den a udens
rekord en sm ule bedre end min, slu tte de m ed at næ vn e .de
tre størs te svøm m ep ræsta tione r p å spin des iden: Ra~nhlld
Hvegers 400 m et er , W illy den au den s 100 m eter og mm 100

~unne
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ya r ds. Mege t æ r efuldt for mig, og m er e end fortj ent, syne s
j eg, for sammen m ed Ragnhil d Hveger ved jeg ve l nok
mest om , h vor fantastisk Willy den auden s 100 m et er rekord er.
Det er ege n tlig flot, at et lille land som Danmark så fint
har præget r ekordlisten over 100 yar ds. Si den Ame rikas
forgUdede H elen Ma dison svøm m edo distancen på 1 minut
rent, og Willy den Ou den sa tte sit navn på listen m ed 59,8,
har Danmark overtaget denne svømmegren med fire forske llige pi ger. FØrs t Ragnhild Hveger, der gik på 59,7. De rnæst Kirsten Bu sch SØrensens forb edring til 59,5. Så Fritze
Na th ansen, som k om n ed på 59,4,' og mit forelØbige punktum på 58,2.
Ti dtagerne ved r ekordlØbet diverger ede vel meget. Der
va r tre ur e til at regis tre re tid en , som der forlan ges, for at
r eko rder k a n godkendes. Een h a vde 58,0 r ent, en anden
58,2, og endelig si ds te m and 58,4. Mellem tide n bl ev således
rekord, og da alle tre tydeligt viste under de n tidligere rekor d, var der in gen tvivl. Men der k an man se, h vor svært
de t er a t ta ge n øjagti g tid p å 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 tak ke for publikums vir k ningsfuld e h j ælp på de sidste tyve m eter af rekordlØbet. Man
h ører ellers ikk e m eget, når m an a rbe j der sig gennem vande t, m en Sven dborg tilskuernes taktfaste klapsalver nåede
mine Ører og forØgede k ræfte rn e.
Sene re p å rek ordaftenen vand t j eg 100 m et er crawl foran
Gun vor Kraft og Marie van Vaessen . Gunv ors andenplads
i 1.07,5 fortalt e kla r t, hvilke t plus de t h a vde væ re t, om
hun havd e få et lo v til at svømm e m ed p å vor 4 X100 m et er
i Lo n don. Mon så ik ke Ann Cur tis' fantom spur t tr ods alt
havde været for lid t til at ta ge guldet fra os ?
5'"
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Et trist vendepunkt.
Honolulu kalder.
Under det dejlige ophold i Svendborg fik jeg uventet en
forespØrgsel fra Hawaii, om jeg var interesseret i en tur
til Honolul u. En journalist, som jeg tilfældigt havde truffet 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 umverSItet. 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 afslappede 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 dremme.
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 »T h e 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.

Vore hollandske konkurrencekammerater kom igen i
marts 1949 til DKG's og DMG's internationale stævne. Dett~ stæv?e. var et .mærkbart vendepunkt for dansk svørnmng. 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 Irma Schumacher og Gunvor Kraft på 100 meter. Prædikatet
verdens bedste svømmepiger var ved at gå over på hollandske hænder, vi var i hvert fald indhentet, om vi ikke
allerede var passeret. Lidt sorg vakte det naturligvis i danske svømmekredse, at de fleste af medaljetagerne fra London var holdt op eller stod på nippet til det. Europamesteren i 1~0 ~e ter 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 betænkelige. Gik mine drømme om turen til Honolulu i opfyldelse, 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 spør gsmål. Alligevel titter
art en så en anden frem, så vi en sk øn ne dag atter h e;~nder o~ p å sam me ell er høj ere sta de end det,. vi forholdsvis kort forinden mente va r umuligt at genvm de. Der er
r igelig t af talenter rundt omkring,« slu tte de frk: Ingebor g
Paul-P et ersen , »det væsen tlige er blot, at der arb ej des gr undi gt og interesseret. Pædagogik er i~ke al~'n e, at man m estrer sit pensum, m en noget persotiliqt, at instruktoren har
forudsætninger, som gør ham elle r he~de respekt eret 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 .Helsin gb org at tangere Ragnhild Hvegers danske r ekord l 100
m et er crawl, der er på 1.05,1. Ga nsk e ubemærket sv øm mede jeg mit hidtil hurtigst e lØb. Men sådan er det ofte, n å r
man mindst venter det, og når man kan svø m me lØs uden
stå h ej a f no gen art. Bare gå til sagen og m ærke det forunderlig e, 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 mo dto g en indbydelse fra r ektoren ved Hawaiis universitet, og alt så ro senrødt ud, indtil
Dansk Svømme-Forbund kom frem på arenaen. Det internationale svøm mefor bu n d F.I.N.A. forlan gte pludselig a t
se mine r ejseplaner, fordi man ville er klære mig profession el, hvi s det mindst e i planerne stred mod amatørreglerne. Årsagen til F.I.N .A.s interesse skyldtes en h envendelse fra det danske svøm me-forb un d. Blandt and et forlangtes det, a t j eg selv sk ulle betale r ej sen, h vad j eg naturligvi s
ikke var i stand til.
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Nu blev der en større avi spolemik f or og imod min r ejse,
m en planerne blev forpurret, og mine H aw aii-drøm me
brast som sæ b eb obler.

Så er det S pan ien, der kalder.
Mid t p å som meren fik j eg et overraskende tilbud fr a
Sp an ien om a t blive professionel træner dernede . Jeg sk u lle 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,
h vor :h a n i k raftige ve n dinger b ebrej dede sv em mele delsen
dens ko rtsynede principrytteri, som k un gav ne gative udslag ve d, at enhver lejligh ed blev brugt til at læ gge hindringer i ve jen, n år man h avde chancer for at komme
ud enlands. Han mente ikke, at jeg n æ ste sæson stod til r ådi gh ed for dansk svøm ning, hvis ikke ledelsen tog skeen i
en a n den h ånd og viste m ere forst å else ved arrangementer
og tol erance, når der blev tilbudt en en eller a n 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 ik sen, Niels Aage Ma dse n, Th om as Ch ristiansen og j eg fik do g en h erlig tur til Irland og England,
h vor vi deltog i en lang række stævner . Vi van d t næst en
alt, h vad vi deltog i.
Vi flØj til Belfast og tog så efter et stævne her til Newcastle, Patricks og Dublin. I alle byer blev vi modtaget på
r ådhuset og bagefter fØrt rundt for at se byen s seværdigh ed er.
P å denne tur n ød jeg den tvivl somme æ re at svømme
om kap m ed en død, opsvulmet k at, d er var fØr t ind i bassine t, der lå nær havnen!
Overalt bl ev vi fyrsteligt b ehandlet. De sk ønn es te bilture i det særprægede land blev ordnet for os, og vore ind71

k varteringer var prinsess er væ r 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 gr Ønt. J eg bemærked e den bra.tte forsk el
m ellem ri g og fattig i Irland. Ganske kort fra rigmandens
palæ kunne man møde de allerfattigste børn i klæder, som
vore unger herhj emme gå r m ed ved fastelavn. Men der
va r ikke fastelavn. Mange børn så j eg bruge deres far s
gam le jakker som overfrakke, og lasede og sn avsede var
de alle til hobe.
I Patrick blev Karen Ma rgrethe og j eg in dloge ret hos gen eralrepræsentanten for »J an tze n« badedra gter. Han vis te
os de sidst e raffinementer på b adedragternes 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 sla gs, mente han, så der
va r ingen gr un d til at fo ræ r e os en badedragt.

Otte guldmedalj er i H elsingfors -

i 19491

Ved de no rdisk e mest erskaber i Helsingfors var jeg påny
så r e uheldig m ed at være mat og slø ], n etop da det sk u lle
gå løs. 100 m et eren vandt j eg m ed m egen b esvær fo ran
Ingegerd Fredin, Sve rige, og kort efter løb et fik j eg mav ekramp e og måtte h ave indsprØjtning. Indtil ti m et er fØr
mål lå jeg bagest i feltet , men spurten ga v mig sej r en . En
ge n tagelse af Lon dontr agedien slap jeg dog for, men h vor
va r j eg hun deangst, da j eg sp r ang i v andet til 400 m et er en.
Træt og utilpas, ja næ rmest lammet, svo m mede j eg de
fØrst e 100 m eter. J eg h av de allermest lys t til at gå op af
bassinet , men j eg sag de til mi g selv, a t det ville væ re en
sk an dale. Jeg fortsatte, og heldigvis forlod angsten mig, og
j eg kunne rolig gennem fØ r e løb et, Min vin derti d blev så
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ele n dig som 5.32,6. J eg van d t kun, for di modstanden var
for r inge.
Danmark erobred e otte guldmedalj er i H elsingfors, så
det var jo en fin h øst, men vi piger var trods alt li dt sk uffede over, a t vi m åtte lade Sverige r ende med 4 X 100 m
tvungen holdkapsvømning.
E fte r de nordiske mest erskaber pauserede j eg lidt. Kar en Mar gr ethe Harup var bl evet træner for DKG; m en de
enk elt e gange, j eg kom i svømmehallen på Østerbro, trænede jeg under min fØrste læ r eri n de, Else Jacobsen. Straks
gik rygterne om, a t j eg havd e i sin de at ve n de tilbage til
Trit on, m en en dnu h avd e j eg ikke ta get no gen be st emmelse
i den r etning. Det huede mig bare ikke ri gti gt at træne under Karen Margrethe Harup. Vi to kunne nu eng a ng ikke
sam m en .
I begyndelsen af 1950 la gd e jeg mere alvor i træningen.
Jeg sa tte mig igen de t m ål at sle tt e W illy den Oudens verde ns rekord. Ma n skal jo stile højt, Der m å væ re no get a t
gå efter, elle rs får man ikke den fornødn e lyst til dag ud
og dag ind at træne mellem 2 og 4000 meter.

IV
Så k om et par stille m åneder. J eg Ønske de, at der sk ulle
vise sig en chan ce for at k om m e en dn u m ere ud at r ej se, og
ganske tilfældigt kom der fart i mine Øns ke dr Øm m e. E n
dag, da jeg va r p å be søg hj emme hos Birthe Christoffersen, fortalt e hun mig en masse om sin e oplevel ser på Flenste d-Jensens tur ge nn em Am eri k a. Jeg la gde ikke sk j ul
p å, a t også j eg gerne ville blot en lille tur til Amerika. Birthe sp urgte, om j eg ikke havd e no gen famili e derovre, og
jeg for ta lte så, at far havde nogle b ek endte i San Francisco .
»De t var da h eldi gt,« sagde Bir the, »sk riv og sp ørg, om
du ikke må besøge dem , for i San F rancisco k an du træffe
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en af verdens fineste sv øm metræne re , Ch a rles Sava, og
fl ere af dine konkurrenter fra London bor også der, blandt
andet Ann Curtis.«
Denne sa m ta le fik påny udlængselen til at blusse op hos
mig. Jeg bad min far sk r ive til sine venn er i San Francisco.
H an ryst ede fortvivlet p å hovedet , m en efte r k om dog mit
Ønske, vel nok fordi han ikke regnede med at få no get sv ar .
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 a rbej dstilladelse et år eller
b evilling til studieophold eet ell er helst to å r . Disse anmodninger 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 papir erne ordn et, og en lille m åned efter afsendelsen af fa rs brev til San
F r an cisco 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 forå r et efter kalenderen skulle 'b egyn de i Danmark .
Der var do g ingen sæ rlige tegn p å lys og va r me. Tværtim od
var det koldt og r egnfuldt, da jeg kom p å vingerne. Turen
over Nordsøen lovede h eller ikke forår. H ård kulde mødte
os på vej en , så maskinen var overiset på sk r oget, da vi
n åede Sk otla n d. Meteor ologern e forudsa gd e dårligt vejr,
og rejsen blev foreløbig udskudt. På en lille, k edelig st ation 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 sa m men m ed
sin e fire henrivende unger var p å ve j til Aus tr ali en - via
Am erik a . Ovre på kæ ng ur u øen ventede .h en des mand. BØr74

n ene havde væ re t m eget luftsyge . De kast ed e en dn u op i
ee n u endeligh 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 a f det m ed hinanden, og så længe j eg kunne, tog j eg mig moderligt af
ham.
Endelig kom vi i luften igen , og den lange tur over Atlanterhavet b egyn dte. Nu va r jeg eft erhån den blevet god t træt,
og jeg lagde mig derfor til at sove i den behagelige stol,
der var tild elt mig i maskinen.

Næ rgåen de pressefotografer.
F Ørste stop efter Skotla n d va r Lo n g Islan d, hvor papirerne blev gr un dig t undersøgt, men dog blev der tid til, at
jeg kunne nå at »sn us e« til New York, der imponerede mig
fantastisk. Det kan nok være, at j eg sp ile de Øj n ene op. Der
var h ele tiden nye overraskelser. Mås ke var den stør ste, at
en lang række journalister og foto grafer var mødt op , og at
det var mig, der sk ulle 'p å 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. Fotograferne ville ta ge mig som pin-up girI. Ustandseli g trak
de min nederdel op , så man i det mindste kunn e 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 ga ng hav de fået trukk et nederdel en på plads.
Da jeg endelig blev slup pet lØs, fik j eg besked om at tage
med bus til en and en flyveplad s, hvorfra rej sen sk ulle fortsæ tt e til San Francisco. Denne flyveplads var en hel by for
sig selv. Kæmpemæssige hangarer og væ ldige haller kranse de pladsen med de mange og lange star tb aner . I hallerne
var der barer, r estauranter og boder af næst en alle tænkeli ge 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 b esiddelse af 50 dollar s og intet anede om , hvad
j eg kunne komme ud fo r af Øk onom isk e byrder, inden j eg
nåed e min r ej ses m ål.

Min fly vemaskine -

bort e m ed blæ sten.

J eg fik et lille chok, da j eg fandt ud af, at den m askine ,
jeg sk ull e have været m ed , var flØj et for en time sid~n. Det
ville va re 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
Fra ncisco afgik.
Nu var gode råd dyre. J eg fik overtalt en af de journalister, der var fulgt m ed mig til den nye fly veplads, til at
tel egrafere til San Francisco om m in forsinkel se. Sk øn t han
var fra et af de størs te dagblade i New York, og sk øn t h an
h avde været direkte årsa g til min forsinkelse, m å tte j eg
selv betale telegrammet , der slugte h ele fem af mine få,
ko stbar e dollars.
E t held i uheld va r de t, a t j eg traf en da nsk stewar dess,
der var gift og bosat i New York. Jeg sa tt e h ende ind i sit ua tione n, og p å gr un d af h endes kendskab til flyveruterne i
Amer ik a lykedes det h en de a t få det ordnet så le des, at
j eg k un ne komme m ed en po stmaskine, og ef ter fire timer s
fors inke lse i New York var j eg atter flyveklar. I po stm askine n, som j eg hurtigt døbte om til »Græshop pen«, fordi
den landede ve d alle byer p å den s ve j, var der plads til
fyrre passa gerer forud en den m egen last. J eg h ygged e mig
så godt som muligt og nød de skift en de og skø nne p anoram aer , der som på et film slæ rred ustandseli gt gle d forbi mine un drende Øjne. De r var nok at kigge p å for en dansker,
der fØrste ga ng var i Ameri ka. Blandt mine medrej sende
var der et gam melt fa rm erpar, som fØrste ga ng var ude at
flyve. Dc sk ulle til Chicago, og især konen havde været, og
var stadig, meget ne rvøs for , hvorled es flyveturen vill e
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en de . Landingerne var hendes sk ræk, og hver gang vi sk ulle n ed p å jorden , m åtte j eg h olde h ende i h ånden for at berolige hende.
På sids te etape af min lange flyverej se bl ev j eg klar over,
h vor SØde og hj ælpsomme de danske stewa r desser er i forhold til de amerikanske. I SAS maskinerne bliver man i
modsætning til i de a merik anske opvartet og ligefrem puslet om , som var m an et spædbarn - og m an k an lide det !
I San Francisco.

Sk øn t j eg kom til Sa n F rancisco så tidligt som klokken
fem om mo r gen en , var der en stor deputation p å flyvepladsen for. at ta ge imod mig. FØrst var der fars b ekendte, tobaksfabrikant Robert Winther med fru e og deres døtre,
Elisabeth og Joan. Barbara Jensen, som j eg k endte f ra London-olympiaden, hvor hun deltog i rygcrawl, var med for
at udpege mig. Charles Sava, den b erømte træner, som
havde bragt An n Cur tis i form til olympiaden , var også
m ødt sam m en m ed en del medlemmer fra h ans svømm eklub Crystal Plunge. En dvi de r e var der led er e fra de to
danske foreninger i Sa n Francisco. Jeg fi k på flyvepladsen
en hilsen fra An n Cur tis, som va r fo rhindret på grun d af
en nær forestå ende »glæ delig begivenhed s. J eg fi k m ass er
af skø n ne blomster , fi n t arrangeret i sm ukke, genn em sigtige plas ticæske r . Det va r mit fØrste m ød e m ed den hØjt
udvikl ed e amerikansk e emballe ringsk u ns t. som j eg senere
fi k lejligh ed til a t beundre m ange ga nge. Alle snakkede i
munden p å hver an dre p å ameri kansk, og da j eg endnu va r
langt fra eks per t på det område, forstod j eg næst en ikke
et kvidder af, h va d der bl ev sag t til m ig. Selv h err og fru
W in ther, der ellers ikke havde glem t deres modersm ål,
talte amerikansk. Senere un dskyldte de sig med, at det var
meget svært for dem at om stille si g, 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 fl yvepladsen kom h en til Winthers flotte dollar. en 1950 Buick. D et var vel no k sager. Sava og Bargrm,
'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 Sa n F r a ncis co, foregIk I en fyrst elI g
kortege.
o
San Francisco li gn er Rom ved a t være by? get pa syv
høje. D erfor er gaderne temmelig bakked e, og J e~ blev helt
søsyg under turen . Winthers villa li gger halvvej s opp e p å
et par tvillingebjerge. Ma n har h er fra en h erlig udsigt ov er
den herømte Golden Gate Bridge, broen , hvor ~an næst:n
daglig kan opleve det naturfænomen a t m~ de ta ge o~ dIS,
til man n år halvvej s ud, h vor m an pludselig kommel som
ge n n em en mur ud i det klarest e sols k in . Det er de kolde
luftstrØmme fra Stillehavet, der sætter dette skar p e sk el
m ellem tå ge og stråle n de sol. Se lve San F r ancisco har af
sam me grun d n æ st en aldrig klart vej r . J de tr e måneder,
j eg var i by en , 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 orgenb ordet på fru Dora Winthers søde mor, der havde sit hus
p å den and en side af gaden . E fter m a d.e n fik j ~g mit mest
n æ rliggende Ønske op fyl dt - jeg k om 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 k ort h vil b egyndte 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 ik k e i Amerika b ruger k aff en som
formidler ve d små sammenkomste r . Gæs te rne fi k en dri k
m ed grap e eller anden frug tsaft eller et glas vin.

Ch arles Sava.
Dagen efter be søgt e j eg Savas svømmeklub Crystal
Plunge, der havde lokaler i Savas private svøm meh al i
Lombard Street . J eg se n d te en venlig tanke til vor e sm ukke
haller på F re deriks berg og Østerbro, da j eg sp r a ng i det
50Xl 0 m et er store bassin. Va n det sv ed i øj nen e. Se nere
erfarede j eg gr un de n. Charles Sava gik h v er mor gen en
runde langs bassinkanten og h ældte klor i vandet. n et var
hans primitive måde at holde vandet rent på . I hans hal
brugt e man ik ke vo r metode, evig t cir k u leren de vand, som
ge n n em filt er ta ger de t fo r r enholdel sen nød vendige klor
m ed sig .
Sava hav de gj or t stor e for anstaltninger, for at j eg hurtigt 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 da g til en f r emmed p å ,
sy nes j eg.
FØrs te da g, j eg rigtig t skulle under Savas b eh andling,
læ rte j eg hans skrap pe træ ningsmet oder at k ende. I Crystal Plunge brugte me dle m merne ikke ko r k stykker til træningstur e m ed enten arme eller b en alen e, m en de rim od
tr æstykk er p å 50X25 cm. Sava: sagde no get til m ig, som
j eg forst od således, a t j eg sk ulle begyn de med 200 meter
b en a lene. D a j eg havde gjort det , syn tes h an meget overrask et over , a t j eg h ol dt op. J oan W in th er, som und er m it
Amerika op h old blev min hj ertensven inde, forklarede, at
j eg havde misforst å et Sava. Han hav de sagt 2000 m eter.
Så puklede j eg videre og b lev nærm est lammet , da h an
derefter straks ordin erede 2000 m et er solo med armene.
D em kom j eg da også igennem, m en h an var ikke tilfred s
endnu . Næs te del af p r ogrammet lØd på 1000 m eter frit
med både a rme og b en, og fØr st derefter kun n e j eg slutt e
m ed no gle sta r ter og sprin tøvels er.
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Efter den omgang træning m ere va klede en d gik j eg fra
Savas svØmmehal. J eg har ofte trænet meget h årdt, men
det var små ting imod Sav as forlangender af sine elever.
I øvrigt ville han lave helt om p å min svømmem åde. Han
sagde, at mine armtag va r for lange. J eg sku lle 'som Ann
Curtis hugge strækket over. Det gav m ere ryk og dermed
mere kraft i ta gen e. J eg lå også for dybt i van de t. Det tror
pokker. J eg havde j o ikke træn et i lang tid hj em m e og
k om nu, efter en lang og besværlig r ej se det halve af jorden rundt, i en j ern træning, som kun de stæ r kes te mennesker 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 svømmeh al op til ti timer ! Men hun havde åbenbart en j ættefysik,
og det var altså den m åde, hun sk ull e tages på for at komme i topform. Den ko st var dog for hård for mig. J eg var
tapp et for kræfter , og mine muskler blev som stå ltov e. Ingen elasticitet, næst en ingen afslappelse. Træningen var
præ get af kraft og energi. Min først e hj emve i Amerik a fik
jeg i Savas svømmebasein , når j eg var på ve j gen n em de
lange distancer. Så Øns kede j eg mig af hj ertet tilbage til de
dej lige haller hj emme.

T il undersoqelse for dårlige Ører -

på en fØdeklinik/

Sava var en ideernes mand, m en uhyre k rævende. Svømm ehallen var hans li v, h ans forretning og hans hobby, men
han glemte dog ikke den menneskelige side af sag en. Ofte
inviterede han mig ud p å en prima b ør efte r en træning,
der havde suge t mig tom for kræfter. Han vidste, at jeg
k un ne lide det, og h an vidste, at det ville give mig nyt mod
til næste da g. H an VD l' r ørende i sin om sorg for mig og mit
velbefi nden de.
E n dag havd e j eg li dt susen for mit ene ør e. Str aks gav
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Gunvor Kr aft gi,ver m ig tielen efte r en trænings tur, - Sammen med Erik Chris toffersen øve r Jeg b enarbejd e. - Fra s tæ vne t i Irl and , hvor jeg s vø m m ede om
k ap m.ed en død kat. - Hos e n af de irsk e borgm estre. Kæd en h an bærer h es
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Sa va mig ti dollar s og h en viste mig til en klinik i San Francisco for at lade mig undersøge. J eg havd e b esvæ r m ed p å
k linik ke n at gøre mig fors tå eli g. Den kvin de lige læge sp ur gte mig indgå ende ud om alt andet en d Ørerne, m en en dte
dog m ed at pust e lidt i det dårlige øre. Det forlangte hun
ti dollars for. Da j eg fo rtalte Sava om den m ærkeli ge undersøgelse, ringed e han om gå ende til klinikken , m en fik at
vide, at der ikke havd e væ ret no gen 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 p å en f'ød eklinlk I
Trods sine fine m enneskelige egenskaber manglede Sava
p sykisk forstå else af sine elever. Han benyttede sam m e metode og stillede sa mme kolossale krav til dem alle, som om
de var maskiner og ikke vidt forsk ellige m ennesker med
sæ r p rægede egenskaber og fysik. Det, han kunne byde Ann
Cur tis for eksempel, var alt for meget for mig. J eg kan nok
tåle at træne m eget, m en så stær k t, som han kørte mig, var
for meget for min muskulatur. Nu m å j eg dertil indrømme,
a t jeg sløsede ikke så lidt m ed min søvn. 'J oa n og jeg var
næste n h ver aften i en ell er an den af San Francisco s mange bio grafer, og derfor kom vi ofte sen t i seng . Men alligevel tror j eg aldrig, at Sav a kunne have fået mig i en tilnærmelsesvis så god form, som j eg var i fØr London-olympiade n .

De t var svært at skulke fra træningen .
Sa va var m eget svær at snyde. Joan va r en habil svømmerske og træned e også hos Sa va. Flere ga ng e søgte 'h un
og j eg at blive fri for træningen, men det lykkedes sj ældent. En da g ringed e Joan Sava op og fortalt e, at vi begge
var syge, men Sav a ville ikke modtage no gen sygemelding
og forlangte at se os i sin svøm m eh al til den aftalte tid.
J oa n fandt så på, at vi skulle vaske al læbestift af og pudre
6
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os med hvidt pudder. Sava syntes nok, at vi var lidt blegnæbbede, men give os helt fri ville han ikke. Vi kunne slippe 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 reglen var om formiddagen, var j eg nærmest ene i det mægtige bad. Her satte han mig så til at svømme et specielt program 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. Efterhånden blev Sava og jeg de fineste venner af verden, og
jeg ved, at han var en af de mest skuffede af mine bekendte 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 passede strengt på sine piger og tålte ingen kurtisering med
de unge mænd. I det hele taget var der ikke så frie forhold mellem de unge mennesker i San Francisco som herhj emme. Meget få piger fremstiller deres elskede for forældrene, 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 antallet af vogne ved The Cliff House oppe omkring et par
tusinde!
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A m 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 skønneste hotel, »F a irm on t Hotel«. Aldrig har jeg set noget flottere. 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, kommandobro 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~ter serverede, og et eksklusivt publikum nød tilværelsen l de fantasifulde omgivelser. Den dag
~rØmte jeg ikke om, at jeg en måned senere skulle deltage
l en va n dba llet til tonerne af en smægtende wienervals i
denne fornemme hal.
MØ d.e t skulle finde sted i en tilstødende sal, hvor alt var
hol.dt l ly~erødt. Flygel, vægge, borde, lysekroner og dekora tioner, J a 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 hædersgæsterne. Jeg korn her til at mindes et hørespil, som handlede
om en meget selvglad sk uesp ill er , der hele tiden gentog '
.
»Kan alle se mig«.

~el~ se~ska~et må tte j eg hilse 'på, og af de fleste fik j eg
en invitation hl et besøg i deres hjem. Sammenkomsten varede i fl.ere timer og var en tortur for mig. Min kj ole klistrede SIg af varme til kroppen, f j eren på min lille, flade
hat blev mere og mere hedrøvet og hang slapt ned over min
6*

83

ene kind. Mine højhælede sko, noget, jeg heldigvis sjældent går med, h avde jeg regnet med at k u nn e tage af under 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 rejste sig og holdt den ene lange tale efter den anden. Jeg blev
mere og mere sløv, mest vel, fordi jeg ikke forstod ret meget af, hvad der blev sagt. Henrykt vågnede j eg derfor op,
hver gang den talende dame tav. Så klappede jeg som rasende, det gjorde de andre jo også. Pludselig hev Dora mig
i armen, da jeg ved en tales afslutning vanemæssigt klappede. »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 airm on t Hotel «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 gen n em 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 borte. Men ikke så snart var forældrene ude af syne, fØr Elisabeth 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 str engeinstr um 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 Elisabeth, 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 passere et to meter hø] t ,p la nk evæ r k med pigtråd foroven. Elisabeth, der var lidt tung i agterspejlet, kom forholdsvis fint
op , men da hun skræved e over pigtråden, blev hun pludselig nervøs og turde ikke tage det andet ben med. Nu blev
hun sid de n 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 drengen e kravlede op ved siden af h ende 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, va r 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 p å ture i San F r anciscos omegn. Således havde j eg enga ng glæ de t mig til et besØg p å Doras svo gers store ferskenfarm, som lå i Sacr a m en to, tre timers kørsel fra Winthers
hje~. ~or a t 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 m orgen en. Det hævned e sig, for da vi kom til fersken fa rmen, la gd e Joan og jeg os under et ferskentræ og
sov hele da gen. Væ r tsfolk en e var, meget forståeligt, nog et
overraskede over d enne 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 esta dion, der lå på en lille Ø i San Franciscobugten.
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For at komme dertil sk ulle vi over ver dens længst e bro,
Oaklandbroen. D ette fantastiske tekniske m est erværk er
67 fod bred og 8% miles lang og fØrer direkte til ve r dens
størs te to etages tunnel, som er sp ræng t gen ne m bj erge p å
Yer ba Buena Island. ø verst e etage i tunnelen er forb eholdt
au tokørs el, og n ederste b ruges kun af lastbiler og elek~ri
ske tog. Oakland Ba y Bridge fortsætter på den anden side
af Yer b a Buena tunnelen og landfæster så igen p å Oakland. Broen har kostet den nette sum af 77 millioner dollars! Yerba Buena li gger vidunderligt sm uk t m ed bjerge
hele horisonten rundt. D er vokser palmetræ er og m ængd er
af sk ønn e, vilde blomst er 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 vo gn,
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 ancisco oplevede j eg det m ærk eli ge fØrst at kør e i stegen de
sol og no get sen ere i sne p å topp en af bj ergen e. Vi v ar også
til den skØnnest tænk eli ge blomst erfest i San Rafae l. Mange
storbyer i Am erik a fe j rer forårets ko mme m ed store blomster fes te r. Til fest en i San Rafael var alle Cr ystal P lun ges
medlemmer inviter et, og i busser k ørte vi til den blomstersmyk ke de by. Vi var m ed i op toge t, der i duft og skø n hed
var himmelsk. Hver idr ætsgren havde sin vog n, h vor b åde
hjul og sk r og var pyn tet m ed blomst er i alle far ver. Vognene v ar sam m enk ob le de og blev trukket af en blomst erdækket k æmpetraktor. Vogn toge t kørte gen nem hele byen
for at slutte ved byens største torv, hvor der servere des f roko st under et soltag af sivm å tter . Det var n Ødvendigt med
sivmåtter n e som skærm , for sole n bagt e den dag så v armt,
at man kunne have ko gt æg på asfalten.
Med Joan og Sava var j eg ogs å på San ta Cruz, et etablissemen t li g vores »Tivoli«, b lot i meget større fo r m at , m ed
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forlystelser af a lle slags. D er var en rutch eb an e to til tre
gange længere end den p å Dyrehavsbakken og m eget hØjer e. Aldig i mit li v h ar 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
den gang ny e speedbåde . D et va r en kold og ke de lig tur.
Va n det pjasked e ind over os, og vi følte os ri gti g sk idt tilpas i båden, m en for at glæ de Sav a sk u espillede vi os gla de
og lattermilde. Til ge ngæld gav Sava os omgåen de en
tur til!
Et stors låe t su åm me-slioui.

Min første »offen tlige optræden« i Am erik a var ved et
storslået svøm me-sh ow i en lille by, der h ed Vis alia. Crystål
PI unge skulle give opvisni n g, 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 svinge n de be væ gelser gav m ig altid sesygeforn em m elser-, så j eg
va r m est glad, n år de va r overstået.
I Visal~a .var by en p å den a nden ende p å grun d af svømm~fo~esh~h~gen. A lle skulle til stævne t. D et imponerede
mig, indtil Jeg er farede, at der va r gr a tis a dgang. Jeg har
al drig .oplevet et stævne af den art. D et varede tr e og en
h al v tim e, og der var kun os tredive piger fra Crystal
Plunge, der de ltog, så der sk ull e b estilles no get.
De r bl ev hol dt ve lk oms tta ler. og minsandten om ikke
j eg blev k aldt fr em, mens en kraftig proj ektør fulgt e mia
o.v eralt. J eg. var i den de j ligste h vide badedragt, j eg noge~
sm de har ejet. »Der er et yn dig t land« blev sp illet, og så
k u nne stævnet begynd e. FØrs te nummer var en van dballet
~vor se~s unge piger i sor te og røde bad edragt er svØmmed~
I takt hl ton erne af en wienervals. Så var det min tur. I
en gul, selvlys en de badedragt svøm mede j eg 100 meter under stor t bifald. Derpå en ny ballet, hvor vi sv øm m ede m ed
sm å træheste foran os. Et rigtigt ci rkusnummer! Vi var
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ifØrt blå badedragter besat m ed guld og perler , og på hove de t havd e vi små, rø de jock eyhuer . J eg tror, det har se t
imponer ende ud. Bagefter dansed e vi s om Hawaii-piger m ed
guirlan de r og blomster i h året og i mønstrede badedragter.
Til denne dans va r der naturligvis hawaiimusik. Så ind til
omklædning igen. I alt skifte de j eg syv gange. E t par pi ger
stod p arat udelukkende fo r a t hj ælpe mig den våde badedragt af og en tØr p å . D et sids te va r langt det sværeste. Af
almindeli ge konkurren cer deltog j eg i en 100 m et er, hvor
konkurr enterne havde få et indtil seks sekunders for spring.
Jeg n åede at indhente fire, og det syn tes publikum var udm ærket.
Dagen eft er det store svømme-show k ør te vi op til den
nærliggende Sequia National Park, hvor de californiske
kæmpetræer vokser. D e kan blive 4-5000 år gam le og er
så kolossalt store, at landevej en flere steder er fØ rt igenn em træerne l

Jeg pådrager mig Savas vrede.
En dag pådrog j eg mig gans ke uforskyldt Savas voldsomme vr ede. Joan, en hollandsk svø mmerske, og j eg var
taget til en overor dentlig pompøs svøm mehal ved n avn
Fairfax. Der va r musik og dans i en sal tæt op a d bassine t,
og en treen var en dollar. HØjst overr askende for os bl ev
de r i h Øjtt al eren fortalt, a t der var en oly m pi sk guldm edalj 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 ull e svø m me en tur i bassinet. Fo r ikke a t stille
mig krukk et an, indvilliged e j eg. Dagen efter k unne m an
læse om oplevelsen i fl ere af Sa n Franciscos aviser. Charles Sava blev aldeles rasende. Han talte om den store skandale, det havde været at svøm m e et så dan t ste d, forta lt e
mig, at jeg kunne blive er klæ r et 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 let sindigh ed , id et Sava forlan gte, a t intet m edlem af
klubben måtte komme i Fairfax det fØrste år.

Folkedanse og en sp roglig misforst åels e.
J oa n og Elisabeth va r m edlemmer af en norsk skiklub.
som om som meren dyrk ed e folk edanse. To ga nge om ugen
var vi i foreningen , og h er havd e vi no gle morsomme stunder. Alle de gammelke nd te danse som »den topp ed e høne«,
polk aer og kvadriller va lse de vi igennem. Og h vor va r pigerne k ønne i deres folke drag ter . Hv id bluse, blomstret n ederdel og fla de sk o. Og hvor gik det j ævnt og bramfrit til
der. Vi dansed e i no get, der lignede en stor lade, og orke stret var så enkelt som »ha rm onik a og banjo«. Disse aftener var no get, der sa tt e liv og kulør p å tilværelsen, og
derfor var de også altid godt be søgt.
Det var meget sjælden t, der va r under 100 på de al mindelige aften er og mange fl ere, når der blev k aldt til ri gtig
fest.
En da g, da Joan og j eg var i et af storm ag as ine rne i Sa n
Fra ncisco, bad j eg h en de om at hj ælpe mig a t k øbe noget
tandpulver. fo r di det , j eg havde haft h j emme, var b rugt
op . Jeg forkl ared e h en de så, h vordan æs ke n så ud. Med ee t
stak h un i at grine, så hun nær va r bl evet syg af latteren.
Nu fors tod hun, h vo rfor h endes far a dskill ige gange havde
sp ur gt efter sit pudder mod Øm me og svedige fØdder. De t
var de t, j eg h avde børstet tænder i! J eg havde ikk e taget
mig i ag t for forskellen p å »feet« og »teeth« .

I skole m ed k in esere.
Min sk olega ng forløb glim r en de. FØrst var j eg p å en gammeldags public school, hvor de r va r elever af næsten all e
racer. Skolen ligned e en af vore forælded e, og undervis89

ningen var r et p ri mit iv . J eg m ødte araber e, spaniere, kin eser e, indere og m in sandten også en lille dansk dreng .
De t va r pudsigt m ed en araberdreng, der ifØlge sit pas
sk ulle væ r e 25 år, m ens h an i virke lig he de n best emt ikke
va r en dag over femten. Han havde hverken dåb sattest
elle r andet papir, der kunne fortælle om , hvor og h vornår
han var fØdt. I denne sk ole gik j eg kun 14 da ge. Sav a flyttede m ig til en privatskole, fordi han en da g, da h an h entede mig, så, at j eg gik sam men m ed negre. D en nye sk ole
var ikke så lidt fi n ere, m en h eller ikke så lidt dyrer e. Den
kos te de 25 $ om m åned en og var ell ers kun besøgt af kin esere. Hvo r var d e kinesere flittige og tålmodige. He r va r
ve l nok no get at læ r e for mig. Om jeg gj or de det, er en
anden sag. Men mit engelske blev i hvert fal d m ange ga nge bedre efter undervisningen i denne skole.

På besØg hos Ann Curtis.
Min gam le modstander Ann Cu r tis va r j eg p å besøg hos
en dag . H un havd e længe været borte fra svømningen,
fordi hun sk ull e h ave en baby. IDa j eg var u de i h endes
yn dige hj em , var begivenhe de n over stå et , og hun kunne
fremvise en ualmindeli g sØd dreng. J eg fik en hyggeli g
sludder m ed An n Curtis, der selv gav støde t til , a t j eg
måtte for a n dre det indtryk, hun gav mig, da j eg h a vd e
vun det 100 m et er crawl i L ondon . Der syn tes j eg, hun va r
uen deli g stor efte r sit uvented e nederlag. Nu forkla rede
h un, at skuffelsen over a n de n pla dsen havd e slået h ende
h elt ud. H un regn ed e b estemt m ed a t vinde og gav sig h elt
i de t Iøb , fordi hun ikke m ente, at der sene re va r no gen
ch ance for at slå de dansk e gul dpiger. Efter leb et ville hun
end ik ke gå h en og lykønsk e mig, men en af lederne skammede hende ud - bad h ende ta ge sit bed ste sm il frem og
sk ubbe de hende dereft er h en mod mig. Hendes forklaring
viste , hvor ærligt et m enneske hun er. Hun havde jo ikke be90

hevet at revidere mit fØrst e indtryk. Ann Curtis, som nu h ed
An n Cuneo, va r forlængst blevet professionel. He ndes gul dm edalje i 400 m et er crawl og h endes væsen tlige andel i
Am erik as fØrsteplads i 4 X 100 m et er b evirkede, at hun
fik en m ængd e gode tilbud. Jeg fik også fl ere tilbud om
at gå over i de p rofessionell es rækker, h vad jeg hø flig t
afslog.

Amerik aoph ol de t synger på sidste vers.
I begyndel sen af juli 1950, da j eg traf forbered elser til
min hjemrejse, begyndte der at gå rygter om, at jeg sk ull e
med til eu ropamesterskaberne i Wien . FØr et tre-dages
stævne i Fleischhacker Pool kunne man læ se i de amerikanske 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. Sava s
j erntræning havde ikke båret de forvented e frugter. Jeg
lå tung t i van de t og svem m 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 m ere se at ko ncentrere mig om de korte Øvelser. Savas m a rathondistancer va r
totalt dr æb ende fo r min hurtighed.
I D anmark var m an vis t m eget i tvivl om, at d er i det
h ele ta get va r gr un d til a t h ente mig den la nge ve j hj em
for a t væ re m ed til i W ien at forsvar e de t ovenud fl otte
r esultat, Danmark nåede i Monac o. Tiderne vis te jo kla r t,
a t jeg var langt fra min bed ste form, og no get sæ r lig b egrun det h åb om , at j eg kunne nå at blive bedr e 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 gj or 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 em ig ra n 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 spæ n ding på. Je g ville ge rne forlænge amerikarejsen , ikke blot får at svøm me, m en tilli ge
fordi j eg havde få et tilbud om to års gratis stu die ved et
kollegium i San Francisco, og sidst men ikke m indst, j cg
havde vu n det så mange gode venner i byen. I de danske
da gblade havde det væ r et fremme, at jeg Ønskede at blive
amerikansk statsborger, hvad der nu ikke va r h elt ri gti gt.
J eg va r bl evet en estå en de behandlet af mine plej efo rældre
og deres døtre Elisabeth og Joan, sam t alle, j eg hav de
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 ste de,
sk øn t j eg inderst inde længtes frygteligt hj em .

Ekstrabladet springer fra.
Rejsen tilbage var berammet til de n 18. juli. Ekstrabladets bl yv ebillet var lovet mig en af de fØrst e da ge, m en
der kom ingen. I sids te øj eblik var bla det sp rung et 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 n ogen billet til mig, fØr r edaktør Leif. B. Hen dil
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 æ r 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.
»E k sirablade t har det hele klart. Midt i August vil der
i San Francisco staa en Flyvemaskine parat til at bringe
d en populære SvØmmepige hjem. Med Gr eta Andersens
D eltagels e kan Europamesterskaberne for Danmarks Ve dkomm ende vendes fra en Række smertelige N ede r/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.
H a n sagde til BT's medarbejder: »Je g [or staar ikke et
Muk af d ette. Hvordan kan Ekstrabladet fØrst slaa fast,
at alt er i Orden og betalt for saa bag efter at springe fra .
Med d enn e 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, forhindr et andet Initiativ for at faa
Gr eta Anders en hjem. J eg kan fortæll e, at d er, inden Ekstrabladet optraadie, var gode Kræfter i Gang, som uden
Tviv~ kunde have [aaet Sukces. m en som naturligvis opgav at gaa videre, naar Billetten var sikret. Nu er den
Ch ance simpelthen gaa et tabt, og som Landet ligger nu,
k om mer Gr eta ikke hjem, idet vi ikke kan betale de 3500
Krone r, som Billetten koster, og vi ikke aner, hvem vi
sk al [aa til d et. Ud en Gr eta d eltager vi ikke i HoldkapsvØm n in gen og mist'er yderligere vort største Aktiv i 100
og 400 meter .Crawl. Det vil igen sige, at vi mister »Bredius Pokaleti «, d en fornemme Nationspokal, som Landene
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sætter d en stør ste Æ re i at faa. A lt d ette kan vi takke
Ek strab'lade t fo r. J eg synes, d et er en sk atid alos Optræden ,
og dobb elt fo rdi Bladet til d et sidste har ladet os tro, det
h avde reell e H ensigt er. Vi har bl. a. paa Grun d af dets
L Øfter [aa ei A nmeld elsesfriste n for vort Hold udskudt til
d en 8. A ugus t efte r Forh an d linge r m ed Østrig erne. J eg kan
ikke se andet, en d at dansk Svømm esport h er er blev et
skuffet af brudte LØfter og Gr eta A n dersen holdt grundigt
for N ar til stor S k ade for h ele d en danske Sportsverden ,
idet Greta An de rse ns D eltagel se i W ien vilde være R eklame
for h ele Idrætt en. «
Kn u d Daniels en redder sit uati onen.
F a r og no gle af vore nære v en ner søgte i hast at r ej se
et lån for at få mig hj em. Det mislykkedes. Men så trådte
sp or ten s gode ven, Knud Danielsen, til. Han gik til BT og
erklærede, at hvis BT sta r tede en indsamling til en fl yvebillet, ville han give det fØrste bidrag 1500 kroner. BT's
sp or tsre dak tion gik str aks ind på forslaget og fi k allerede
sa m me da g indsamlet 2150 kroner. Foruden Knud Danielsens 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 b el øb
til billetten, og BT kunne hurtigt m eddele , at h el e b eløbet
var i hus. BT havde stop pet, da der manglede 500 kroner,
som bladet selv ville give som en ca de a u til svøm mespo rten i Danmark. Udover de allerede nævnte b eløb gav boksepr om otor Bernhard Ma dse n 200, direktør Frede Skaa r up
100, »Eng lis h H ouse« 250, »P en da«, Birkerød 100, anonyme
ve ly ndere a f svørnmesp orten 205, grosserer L u dv ig Sven dsen 100, Dansk Svø m me-Forb un d 100 og Sim on E . Knudsen
100 k roner.
Jeg b eh øver ve l næppe at fortælle, hvor gla d jeg blev
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fo r h err Danie lse ns initiativ. Jeg fØler mig i stor taknemmelighe dsgæld for de p en ge, h an og de Øvr ige bidr a gyd er e ,
så generøs t forærede for at sik re min deltagelse ve d europamest erskaberne i Wien.
Da red a ktør L eif B. Hen dil ve n d te hj em fr a Grønland,
forkl ared e han i sit blad indgå ende om affæ ren. H an sk rev,
a t man h a vde an nu ll er et løftet , fordi fo rholdene fuldkommen va r æ n drede, efte r at man havde giv et tilsa gn om en
enkelt billet Sa n Francis co-KØbe n havn . Sp or tsin teresserede
og Eks tr ab radet havde i fællesskab givet til sa gn om billetten hj em, m en da j eg insist erede 'På at ville tilbage til
Am er ik a for at fortsætte mine stu dier, va r det naturligt ,
a t de ville sp ørge de private bidragydere, om de også ville
være m ed til at finansi er e et f erieophold i nanmark for
mig. Der var san delig grun d til at overveje, om man ville
være med til at betale en sids te amatøroptræden for mig,
der var vor de n de a m erikansk p rofessionel. Fordi en m a n d
lover a t hj ælpe en an de n m ed p en ge til at star te en ny
vi r ks om he d med fornuft, kan han da ikke være bundet,
når låntageren kommer og vil have pengene til en luksu sbil. Ma n skal h ave en farisæi sk indstilling, h vi s man vil
forarges over et så dan t tilfælde. Der er mere gr un d til at
forarges over, at h err Borre søgte at sætte os kniven på
str ub en for at plej e helt a ndre interesser og derefter i ste de t for at ve n te et par dage, som de r efter den oprindelig e aftale om W ien var rigelig tid til - løbe til de blade,
h vis sur e konkurrencemæ ssig e misundelse og gule galde
selv fø lgelig h a r fåe t en lækkerbidsken. H endil slu tte de
med f Ølgen de sa lu t i spærrede typer. »»E k strabladet lØber
ikke fra givn e lØfter, m en d et vil, som vi st enh ve r, der
skal betale, gern e være h elt klar over, hvad det ege n tlig
er, m an betaler [or.«
H en dil h a r r et i, a t j eg fra først af in sist ered e p å at
k om me tilb age til Amer ika igen. J eg troede på det tidsp unkt, at j eg stadig havde en chance fo r at erhverve m ig
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et em igr a n tvis um . Men han har ikke ret i, at j eg var en
vor den de, amerikansk professionel. Det har aldrig væ r et
min h en sigt a t sli ppe amatørernes r ækker trods store og
fristende tilbud, og det er at stille sit forsvar for sit blad
i r eli ef , n å r han kalder min r ejse hj em for en vordende
amer ikans k professionels sids te optræden som amatør. Og
med h en syn til låntageren, der bruger penge til luksu sbil
i st ed et for til fornuftige form ål, m å j eg fortælle redaktøren , a t det ikke va r mig, der bad om at komme hj em
pr. flyvemaskine. Jeg var slet ikke indstillet på, at det
i det h el e ta get kunne lade sig gør e at komme med i europamesters k aberne. D et er at stille sagen no get p å hoved et. Men j eg kan ikke lade være a t beundre L eif B. Hendil s »elas tiske« tilbageto g.

A fsked m ed San Francisco.
Robert Winther holdt altid ferie p å en dejlig sommerp en sion uden for San F rancisco . St ed et h ed »Svea« og lå
kønt v ed sko vklædte sk ræn ter oppe i bjergene. Der va r
se lv følge lig svømmehal og andre raffinementer, der kunne
adsprede gæsterne. H er opholdt j eg mig sam men m ed
Joan, da der kom telefonbesked om, at der lå en flyvebillet 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 farv el til Jo an og r est en af den kære W in th ers k e fa milie. Der bl ev en dda tid til at foretage forskellige indkøb,
inden det gik afsted til fl yvepladsen, hvor j eg blev paf
ove r at se talrige m edl emmer af Crystal Plunge med Sa va
i spidsen. Grunden va r Ba rbar a J en sens afrej se til de amer ikanske mesterskaber, der sk u lle foregå i South Carolina.
J eg fik såle des uventet beha geli gt rej seselskab, og j eg fik
lejligh ed til at sige or de n tlig farv el til først og fremmest
Ch a rles Sa va , der havd e været så enestående god mod mig
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i r a e,~ ~f d e . man~e 'svøm m es tæ vn er i Califor~ien. Vi" skal vist for estille y n dig e
rawanptger. - Mm bed ste ame rika ns ke ven inde Joan Winther f år t k
J eg b etvi
, d t 'Id
"
e nu s. In ger l e VI e ves te n en li ge så vild hest - d en var ud s toppet!

i de fire m åned er, j eg havde væ r et under hans formyn derskab.
Det bratte farvel m ed den herlige tid, jeg havde haft
i San Francisco og om egn , h avde h elt slå et afskedens vemod ud af tankerne, men i flyvemaskinen kom de med
dobb elt k r aft, især da j eg havde sagt en deligt fa r vel til
Barbara J en sen og Ønsk et h ende h eld og lykke med m esterskabe rn e. J eg 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 farv el i »Svea« og sidst, m en ikke mindst, til Ch arles
Sava. Jeg håb er inderligt at m øde s m ed disse dejlige m enn esk er igen.

v
T uren til Da nmark forløb gla t. Efterhån de n som hj em lan det ko m nærmere, steg længselen , og da j eg ende lig var
i Kas trup igen, va r humør et på de himmelske h Øj der.
Det var skønt at være hjemme igen. Jeg havde gans k e vist
kun væ re t bo rt e i fire måned er, m en det fØltes, som om
j eg h avd e været hj emmefra i år evis. J eg var be sat af en
indædt tr ang til a t gØr e alt i de foranliggende fjorten dage
for at vise mi g væ r dig til al den venlighed, j eg havde m ødt ,
og til de Øk onom iske byrder, j eg havd e lagt p å mennesker,
der ville mi g det godt. I mit inderste var j eg sår e n ervøs
for, a t det ikke sk ulle lykkes. Re sultaterne i Am eri ka var
ganske vist lutter se j re, men tiderne ikke til no get euro p am est erskab.
J eg var gyselig søv nig efte r den lange flyv etur, og selv
om j eg længtes efter at fortælle far og mor om eve ntyre t
i Am er ika , måtte jeg hurtigst muligt til kØjs. Derimod
vå gn ede j eg allered e klokken halv fire næ ste morgen , og
7
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Efter hj emkom st en fr a Ame r ika takker jeg Knud Dani el sen for . h an s ve nlighed
mo d mig. - Frk. Ingeb org P aul-P et er sen giver m ig d e sidste rlosainer før afre jsen
til Wi en. - Fru Gr ethe i\Iøll er ø ns ke r til lykke m ed mit eu rop ames ters kab på
'i\,T;.J- ........ Hy... nl;oh n ....rl

j eg vækkede omgå ende m ine forældre, som sØvndrukne
m åtte h øre mig fortælle småp luk fra dagene »overthere«,
og h øre de flest e a f de amerik a ns k e san ge, Joan og Elisa b eth havde lært mig.
Aller ede sam m e aften stod j eg p å sk am len i Øbro-Hallen for at deltage i et par holdkapsvØmninger. Min tid og
svø m mernåde bl ev n øj e overvå get m ed henblik p å de f oreståen 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 Jacobse n, der fortalte, at j eg lå dårligt i van de t og havde en
ele n 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 h olde n e var nu h ell er ikke gunstige for mig. D en lange
r ej se stod mig endnu i kroppen, og jeg havde jo været
oppe side n klokken halv fire om morgenen. D et 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 or men 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
næ rmest e da ge. J eg kom h elt i li gevægt , efte r a t frk. Ingebo r g havde in spiceret min svøm ning og fort alt, a t der intet
var i vejen med den, m en a t j eg sim pelt hen m anglede
træ ning. H un m ente absolut, a t j eg ville være i orden inde n sty rkeprøven i W ien. Mine kræfter var i b eh old, og
hun var b eroliget , ingen i E urop a ville slå m ig p å 400
m eter, sagde frk. Ingebor g.
Jeg va r ikk e indstillet p å at stille op ved danm ark smeste rs kaberne den følgen de lørda g og søn dag. 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 et er , m en h avde m ere
en d b esvæ r m ed at passer e Mette Ove-Petersen. Vi fulgtes
a d til få meter fØr mål. T ide n var så ringe som 1.09,6

m en do g lidt bedre en d ve d holdkapsvømningen og et fingerpeg i den r igtige retning.
LØbet havd e ta get no get af min n ervøsitet , og j eg begy n d te så små t atter a t stole p å mig selv. Ve d udtagel sesmatchen mod Mette Ove -Pete rs en p å 400 m et er, som hun
havde vun de t i Ode nse, blev vi pacet a f no gle mandlige
svøm m er e. Pacet var nu så meget sagt. J eg svem me de
i h vert fald fra dem og va n dt 12 seku n de r fØr Me tte .

Til europ amestersk ab erne i W ien.
Med god samvit tig h ed r ej st e jeg m ed det danske hold
til Wien. J eg havde trænet morgen, mid da g og aften , lige
side n j eg kom hj em fra Ame rik a, passet min se ng og min
mad, så in gen kunne b ebrejde mig, a t j eg ik ke havde g j or t,
hvad der stod i min magt for ikke at sk uffe de mennesker,
der havde sørget for min deltagelse.
D et først e lØb i W ie n va r indledende h eat i 100 meter.
H er nåed e j eg fin alen som tredj e efter Ir ma Sch umach er
og Marie va n Vaessen. Desvær re bl ev Mette Ove Pete rsen
slåe t ud. Stævne t foregik i de t su pers kø nne Sta dion Bad
i de n gam le Pra terskov.
Faktisk va r j eg op tim istisk indstillet fØr fi nale n, sk øn t
h yle nde nervøs. D er var do g intet a t stille op mod de to
toptræ n ede h oll ænderinder , Irma Sch umacher og Ma rie
va n Vaessen. Sch umacher van d t i den fortræffelige tid
1.06,4. Samme ti d som W illy den Ou de n va n d t europam est erskabet i 1934. Kun ee n i ve r de n h ar svømme t hurtigere ved k amp en e om europ ames terskaber n e, n emlig
R ag n h il d Hveger , som i 1938 i London gik p å 1.06,2. Når
man tillige b et ænker, a t va n det i S ta dion Bad var m eget
tu ng t, forst år man Sch um ach ers fænomen al e ti d. Selv forb edrede j eg min hurtigst e ti d efter hj em ko ms ten fra Amerika med hele to se k un de r, men det var altså ikke til mere
end en broncemedalj e.
7*
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I ærgrelse over mit nederlag va r jeg. li ge ved at .tud: ,
' eg bed mig selv i tungen, tog mit bedste smil p a,
men J
l .
l'
og Ønskede både Schumac.her og van aessen lJ er te ig
til lykke, samtidig med at Jeg lovede mig selv at tage revanc he v ed lejlighed.
H eller ikke i 4 X 100 meter havde Danmark h åb om
m ere en d 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 sek u n d under hendes
hidtil b edste. Jeg havde derfor fØling med det samme m ed
de frygtede sv ensk er e og holdet fra Fran.krig, mens h.ollænderne var langt forude. Jeg pressede mig foran Sver ig e
og Frankrig, og vi reddede derved sølvet, som var m eget
ve lk om m en t i en konkurrence, h vor vi har sa t så stolte
m ærkep æle. Holland var ga nske vist ti sek u n der fØr os,
men det tog ikke nogensomhelst glæde fra os. Vore. sv ømmeveninder havde b åde ved olympiaden og de fo rri ge europamesterskaber været uheldige, og deres hold var
umådeligt stærkt denne gang.
Vor t hold, der bestod af Gerda Olsen, Ulla Foldby Madse n Mett e Ove-Pet ersen og mig, var hj emme bl evet døbt
kr;kkeholdet , og det va r sag t, at Danmark ikke kunn.e
væ re bekendt at still e op med så svage svømmersker. SeJr en i denne holdkapsvØmning er en af de glæ deligste begive nhede r, j eg har væ r et m ed til i dansk svø m ning . Modsa t London hvor vi var p å sorg ens rand ov er sØlvmedalj ern e, var ~i pi ger ov enud lykkelige f?r ~ølvet, v~ hj emførte i Wien . Der er nu ikke nog et sa vidun der ligt som
a t ku ldk as te b er egninger , hvor man er blevet undervurderet.
Både Gerda Olsen og Ulla Foldby Madsen k æmpede på
li vet lØs mod overmagt en men k un ne do g ikke hindre, at
Mette Ove-Petersen sta r te de tre sekun de r efte r Sv eriges
Ingegerd Fredin, og at vi endvide re va r distanceret af Hol o
land, Italien og F r a nk rig. Mettes fantom 100 m et er var sa

.v

100

l
I
~

I

fin, at j eg kun havde et p ar tiendedele at indhente ho s
Sve riges stæ r keste dame Ah lgr en. Ma n forst år b edre, hvor
store mine tre kammeraters præstationer var, når man
hører, at de alle svøm m ede under deres personlige r ek order ; og det i tungt vand!
Næste da g stod indled ende heat i 400 m eteren p å progr am met. Mette og j eg skulle i sam m e heat m ed Ann i
Termeulen som den m est frygtede konkurrent. Vi tre fulgtes ad det halve af løbet, m en så tog pokker i Mette, der
i et snu p tag tog spidse n og pilede mod m ålet. J eg ful gt e
hende indtil de sidste hundrede meter, hvor jeg satte kræfterne i, overhalede hende og ikke siden lod mig passere.
Det va r atter Mette, der havde sk ab t overrask elsen. Hun
blev nummer to, og da kun I rma Schumacher i det and et
heat havde bedre tid en d hende, men tre sekunder dårlige re end min, så det lyst ud for de danske finalechancer.
Mit fØrste europ amestersk ab.
Til denne fØlte j eg mig veltilpas og stær k. Jeg v a r ikke
nær så n ervøs som ve d .det indledende heat. Efter en god
sta r t lagde Irma Schumacher og j eg os foran de øvrige konkurrenter, og på de fØrste 100 meter forsøgte jeg at finde
ud af, h vilken taktik hun svøm mede efte r.
Vi ven dte sam tidig, m en ved 200 m et er var Schumach er
en sm ule foran. P å sk r øm t tog j eg en lille sp u r t for at fØle
på Sch um a cher s kræfter. De var i orden. Hu n va r str aks
p å siden af mig. Ved 300 meter va r forskellen ikke til at
se. Farten bl ev umærk eli gt øge t, uden at der skete no gen
forsk y dning i still ingen. P å de sids te 10 m et er spurtede j eg
som en rasende og vandt halvanden meter foran Sch umacher.
Det var det første individuelle eu r opamestersk ab, j eg
vand t, og j eg var usigelig lykkeli g over, a t de anstren gelser,
så mange m ennesk er havd e y de t for a t få mig m ed til
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W ien, var kronet med h el d. Gev ins te n var en guld-, en
sølv- og en broncemedalj e, n ok til at j eg ikke h elt k a n
h ave skuffe t de fo r ventninger , m an havde stillet til m ig.
E n dn u en ga ng h avde jeg de n æ re, at »Kon g Christian«
ble v spille t for en af mine præ st ationer, og a t D a n n ebrog
gik til top s p å sej rsm as te n. Men s j eg stod p å æressk am len.
kom en lille dansk dren g løbende h en til mig m ed en mægti g buket gladiolus. D en var fra en lille dansk koloni bl an dt
til skuerne.
Un de r tummel en a f lykøn sknin g bl ev m in guldmedalj e
borte, og j eg bl ev som is, da j eg opdaged e det. D er var
så m ange, der skulle se den og h a ve den i deres h ænder,
så j eg anede nu ikke, h vor de n var blevet a f. Nogen ti d
eft er kom do g Mette Ove-Petersen med den. H u n havde
fund et den inde i omklædningslokalet, hvor j eg i fa rten
havde lagt den fra mig.

id rætten værdig. Uforståeligt , at en så bomba r d er et b y
kunne p ræst er e a t h olde et så k ræ vende stævne, uden a t
der var det min dst e a t kritisere.
Festen p å det ga m le skø nne slot vare de til h en p å de
små timer. Vi sang og dansede aften en igennem. En dejlig
a fslu tning ov enpå efter hån de n en er veren de ophold på ho tel værel set. J eg h avde været ve d a t få pip a f at ligge i senge n og ta ge m ig ingen ting for. På ballet dansede jeg n æst en
udelu kkende med en jugoslav. Vi talte det m est k uns tfærdige fingersp r og sammen u den a t fors tå noget som
h elst, m en vi morede os k ongelig t!

Lan dsk am p mod S verige -

En f estlig afslutning.
Bredius P oka le n gik som ve n tet overlegen t til H oll a n d,
m en Danmark blev nummer to sam men m ed Frankrig, og
Sv erige bl ev nr. fi r e.
Afs lu tnings fes te n va r henlagt til et af de m an ge ga m le,
sm uk ke slott e, der li gger sp re dt rundt i og om W ie n . For
min se j r i 400 m et er fik j eg de n fornemst e p ræmie, j eg
har i min sam ling. D et var en stor sølvs k ål m ed hank og
foret m ed k r yst al. Irma Sch umacher fi k en skøn p orcelæns-figur, der fo r estilled e en kvinde fra h al vf emsernes
gla de W ie n.
I modsætnin g til sids te tur til europames terskaberne var
denne i kam mera tlig h en seende up åklageli g. F risk hum ør
og lutter idyl over h ele linien p ræged e led er e og a k tive.
Ar r angemen tet va r også up åklageli gt. W ie nerne forst od på
finest e m åde og m ed størs te akkuratesse at få alt til a t
glide, og der var over stævne t en å n d, der vi rkelig var
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En uforståelig hændelse.

T ide n efte r W ie n- turen var stille in d til k or t fØr damelandsk ampen mod Sverige . J eg havd e sk ulket lidt fra træningen, m en tr e, fire uger fØr landsk a mp en gik j eg h årdere p å , og det r esultered e i en j æ vn go d 400 m et er , skø n t
de svenske piger og Mette Ove-P eter sen ikk e k unne give
mig virkelig kam p. J eg var 8 sek under h u r tigere end i
Wien. D anm ar k van d t overlegent landskampen og vis te
sig en dn u en ga ng bedre end Sve r ige.
Efter landsk amp en sa tte j eg fuld damp p å træ nin gen.
Næs te op ga ve va r nemlig revan ch ema tch mod hollænderen
Irma Sch umacher. H er k om j eg ud for en af de uforst åelig e ting, der hænder i idrætten . J eg havde trænet om hyggeligt, været afholde n de fra de ting der k a n rane formen,
og endda h aft en ren t u d fortræffe lig træningsma kk er i
E gon Olesen fra L oke.
Da jeg s tillede op m od Sch um ac her, fØlte j eg m ig ve ltilpas og ve ntede at vin de ret let p å en tid omkring 5.15.
Me n 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,
so m gj orde min sv øm ning tung og tvungen. Aldrig fik j eg
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overvundet denne træghed, og jeg blev slået på min favoritdistance 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 overdådig. Vi var hver på sin vis overraskede over vore ydelser. 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 begyndte at tvivle på, at jeg nogen sinde kom ned på de fine
tider mere.
Ejendommeligt, hvor man ofte lader sig slå ud af bagateller 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.

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
SvØmm epiger. Her ofrer Trænerne hele deres Liv for at
bringe hollandsk Svømmesport paa Toppen. De gør det
gratis af Interesse for Sporten. Herhjemme gøres intet gratis . Hvis ikke Lærerne bliver dyrt betalt, er ingen interesseret i at hjælpe.« Bladet kommenterer Gunvor Kraft med
at skrive: »D et er stærke Ord men næppe helt sk u dt forbi
af Udenrigsministerens Datter. Imidlertid har Greta Andersen 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
S pørgsmaal, 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 svømmetræningen. 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
in dstill 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. december 1950 skrev bladet: »H vad er der i Vejen med vor

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 Gre104
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olympiske Guldm edaljevinder, Greta Andersen? Kun i
Glim t viser hun sil store Talent for saa aller at fald e n ed
paa det j ævne. Der er VrØ vl m ed h endes Træn ere, sn art
skal hun have den en e, snart den anden, og saa dur han h eller ikke. N u har hun forladt DKG og m eldt sig ind i Triton,
hvor hun faar El se Jacobs en som Træn er. - ' Greta Andersen er rent ud ikke til at blive klog paa, siger Formanden
for KØbenh avn s S oom m eun ion, Cioilinqen ior S vend A age
NØrregaard. Den en e Dag soommer hun fremragende, og
den næste Dag er det h elt galt.« - Efter at have nævnt
nogle af mine sv ingen de resultater fortsatte Sv end 'Aa ge
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 oft e A f bud, hvor det ikke er tvingende tiedoendiqi. Paa den Moade bliver det næsten umuligt
at planlægge et Stævn e paa længere S igt. Tidligere Beromih ed er som Else Ja cobs en og Lilli A n de rsen stillede minsan dten altid op. V ar de slØje en Dag, ja, saa maalle d e
tage det N ederlag, der kom. Mentalit eten har forandret sig
m eget paa det Punkt. Vi mangler i Dag inden for S uem mesporten det, som k endet egn er Svenskern e i all e Idrætsgren e: de gaar 100 procent ind for Opgaverne. Men det savner
m an jo ikke alen e inden for S oem ninqen . Ogsaa inden for
andre Idrætsgrene er der T endens til ikke at ville ofre n oget selv for Saq en, «
Denne skyll e, hr. NØr rega a r d lod regn e ned, hovedsa geli g over os svø m m ere , var en no get malplaceret udtalelse,
ikke mindst , når man ta ger i b etragtning, at n etop i de å r ,
han h ar haft m ed KØbenhavns sv øm ning at gør e, er der op nået alle tiders stø rs te svøm me triumfer på bred basis. Kun
R ag nh il d H vege rs fanta sti ske præ station 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 en er
med at y de no get selv og gå 100 procent ind for en op ga ve.
Mon ikke de svørnmeh old, Danmark se n d te ud til Mon aco London, ja selv til Wien, b ekræftede, at der var sli d t i det.
Hvor er det trist for en aktiv ofte at m ærke led ernes hån,
når det ikke går deres folk eft er deres private beregn inger. 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 å r det gå r god t. n et er der rigeli gt til foruden dem. Ordsproget »T ab og vind m ed sam me sin d« er
vis t no get , vore ledere også burde prøve a t efterleve.
Derimod va r det rigtigt , at j eg, som Idrætsbladet sk re v,
va r vendt tilbage til mine gam le græsgange. Da frk. Ingeborg Paul-Petersen hol dt op , gav hun mig et træningsprogram, m en det var svæ r t for mig a t fØlge det, når in gen
k an tr oll erede mig. Else Jacobsen tilbød da a t træne m ed
mi g, uden p å no gen m åde at forsøge på at f å mig tilbage
til Triton. J eg spekulerede m eg et , inden jeg meldte mig
ud af DK G. Det halve å rs karantæne hu ed e mig ikke. Dog
fØlte j eg mig hj em løs i klubben efte r min kære træners
afske d, og da Kar en Margre th e Harup va r bl evet che ftræn er i DKG, sp r an g j eg fra den 1. december 1950. Ti den
syn tes mig god t valgt til at pausere i svømningen. J eg havde n emlig m eldt mig in d p å et kursus for at ta ge præliminæ r ek sam en, så der kunn e ab solut ikke blive tale om b åde k rævende svø m ning og læsning.

Min fØrste kamp mod Ragnhild H oeqer.
Min tilbagekomst til de a k tiv es r ækker lod til at sku lle
fe j res m ed pomp og pragt. Min egen klub var arrangør
af et stævne, h vor der var la gt op til det helt store med
aviss kræp om »å re ts match « og m eget m ere. F orinden hav107

de j eg trænet flittigt , og tiderne regi st rered e, at j eg var
m eget nær min a ller beds te fo rm. Avis er n e r ap p or terede,
at Ragn h il d Hveger h a vde ta get let p å sit arb ejde inden
ma tchen . Hun havde været p å f erie et par uger, og kun
de sids te dage va r hun gået til sagen .
Øbr o-h allen var overfyl dt, da Ragnh il d og j eg sa m men
m ed J enny Michelse n og Ull a F oldby Ma dsen tog pla ds
p å startsk am le rne. Og n er vøsiteten havde spredt sig ikk e
ale ne m ell em svø m merne m en også blandt til skuerne. Det
var j o også et m ærkeligt m øde, All e tiders bedste sv øm mepige sk ulle, efter adskillige å rs fravær, dyst e m ed en no get
yng r e å rgang. Og hvad kendte publikum til min form efter et halvt års hvile. Trods n erver var j eg ved god t mod
og sa tt e straks tempo p å. Ragnhild fulgte m ed de fØrste
100 meter, men så måtte hun slip p e og nåede ikke op på
side n af mig igen. Min tid blev 5.15,3 som blev året s 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 et er i 50 m et er bassin. Jeg kom n ed p å 5.18
og føl te, at j eg var ve d at n å op p å høj este gear igen.
T i dlig t og sil de Øns kede j eg r evanche for ned erlagene
til Irma Sch um ac her. I Øjeblik ket fØlte jeg mig stærk n ok
til a t slå h ende. Me n j eg må tte ve n te lidt en d n u . De nordiske m est erskaber i Ålborg blev ve l over st å et. D e dansk e
svøm mepiger tog broderp arten a f se j r en e. Så en de lig kom
Irm a Sch um a cher sam men m ed Ma rie van Vaessen, Geertj e
W ie le m a og Ne l Gar r itze n til KØbenh avn. Årsagen var en
k vindel andskamp mod H oll an d. Samtidig sk ulle vore h errer kæmpe landskamp mod Norge. D e sids te m åned er havde j eg trænet fem aften er om ugen m ellem 2 og 4000 m et er
pr. ga ng, foruden at j eg en enk elt morgen i u gen var i
s;Ø m m eh a llen for at slås me d stop uret. Denne kolde, p ræcise k onk u r r en t havde tydeligt f or ta lt mig, at de r var gode
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h åb om at f å revanche for ikke mindre en d f em n ederlag
til Sch um acher.

En de lig fik j eg ram på Sc h um ache r.
FØrs te aften m ødte j eg Irm a Sch u m ac her og H ollan ds
n ye olympiske h åb, de n kun 16å rige Gee r tje W iele m a, p å
400 meter.
Hvem kan forklare de t underlige i den fab elagtige forskel, der k an li gge i ens b efinden de. Sids t j eg svøm mede
mod Sch u m a cher i Øbro-hallen , fik jeg læ sterlige 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 ig ennem på 1.09. Men vi manglede jo tre hund rede endnu. Efter ve n ding en ved de 100 m eter ov erraskede det mig, at Sch um a cher kom bag m ig. Hun va r altså
til at tale m ed i aften. Vid er e sp urte de j eg mod målet
og opdagede m ere og mere luft m ellem m ig og ko nkurr enterne ved hver ve nding . Jeg kunne have j u ble t h Øjt, da
j eg klart b esejrede Sch um a cher og W ie lema, fordi sej ren
gav mig min selv tillid tilbage . D en ble v ikk e min d r e, da
j eg er fare de, a t j eg h a vd e forb edret min egen rekord med
fi r e sek un der. J eg var k om me t ned p å 5.06,5. Kun Ragn hild
Hveger i sin glansperio de h avde svø m met h urtigere.
E lse J a cobsen va r li ge så gla d som j eg. H u n havd e taget
de t hele uhyre ro lig t, fordi hun sam me dag havd e se t en
bil m ed fire syvtaller p å r ad. Det b et ød lykke, sag de hun.
E lse mente også , a t j eg kunne blive fØrst e pige i ve r de n,
de r gik under fem minutter, blot jeg sta dig tog min træning
a lv orligt og fi k rettet en dn u mere på m ine ve n dinger.
I mine tanker sy n tes j eg alligevel ikke, at j eg havd e få et
revan ch e hos I r m a Sch um ac her, fØr j eg også havde vundet over h ende p å 100 me ter . Den hun var e urop a mester
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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 hidtil hurtigste 100 meter, så ingen kunne bebrej de hende noget. Sårene over de tre sidste nederlag på 100 meter til
Schumacher var lægt.
Irma Schumacher var strålende lykkelig for sin rekordtid og udtalte Ønsket om snart at møde mig igen. Hun sagde, at det var i sådanne kampe de store resultater skabtes.
Hun havde aldrig fØr troet på, at Willy den Oudens rekord kunne slås, nu troede hun, at det en dag skulle lykkes, 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 svømning. Hun ville bandlyse de lange distancer og udelukkende Øve sprint.

VI
Sprinterøvelserne for at komme i form til at sætte verdensrekord på 100 meter blev lagt på hylden for at koncentrere 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 træningen til verdensstævnet i Helsingfors. Der skal tages hensyn
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til uhyre meget, hvis tilrettelæggelsen af et træningsprogr am 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 kommer 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 virkning på mig, mens det modsatte kan slå mig helt ud af
trit. Derfor gælder det for mig om at have bare eet menneske, som jeg helt fØler er min ven, ved min side, når
jeg skal i krævende konkurrence. Det gØr mig rolig og giver 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 svømmersker i crawl, at den enkeltes form er afgØrende for de indbyrdes 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: »S en sation elt 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 KØbenh avns-mesters k aberne i Østerbros S oemm ehal, hvor Mette Ove-Pe tersen fra P. 08 skabte sensation
og samtidig fo rb edred e sin personlige rekord m ed næsten
ti sekutider.«
Bladet h avd e også udtalelser fra de implice re de. Mettes
søster Birthe, der tr æner h ende, sag de: »H un fortj ener det,
for der findes næppe no gen svørnm ep ige, der træner mere
energ isk.« Og min træner udtalte : - »J a, et n ederlag er
nu god t en ga ng imell em . Det skal nu til , og man tager sig
så dejligt sam men bagefter. Men jeg vidste, at Mette vill e
komme, og det var en flot præstation.« Medarbe j deren gav
mig et hip m ed p å ve j en, id et han gik ud fra Birthes omtal e af Mettes energisk e træning. »Man kan næppe sige, at
Gr eta An de rs en har udvist samme energi. Hun kan svømme m eget b edre, og selvom hun m åtte tage imod det sensa tionell e n ed erlag, k an hun jo udmærk et komme endn u
in den de olympisk e lege, m en de r sk al gøres no get ekstra
ve d de t, og mon ikke hun og El se Jacobsen holder et lille
vigti gt møde i da g. Det er nødvendigt .«
Kom menta re rne fra Politiken s m edarbej der h avd e sikkert væ re t no get anderl edes, hvis han havd e læst et interview, Berl ingske Tidende havde m ed mig i febr. 1952, hvori
der kl art var skitseret, hvad Else J acobsen og jeg havde
bestem t at gøre for at nå h ej de punk te t i min form ved
de olympisk e lege. Her kunne han h ave læs t, a t j eg allered e
i februar var små t i gang m ed træningen, det vil sige, at
j eg den gang daglig sv øm m ede 500 m eter langsomt kun
m ed ben en e, 500 m et er lan gsomt m ed armene ·(her har
j eg en str ik om ben en e) , 500 m eter med b åd e arme og ben,
et par hundrede m eter rygcr awl, 8 gange 25 meter med
h al v fart og til sids t no gle hundrede m eter enten m ed armene elle r b en en e. De t var op varmningstræning. Den
hårde trænin g, h avde vi beregnet, sk ulle be gynde midt i
m aj og vare til de olympisk e lege. I den p eriode vill e j eg

gå i seng hver aften omkring klokken 21,30, holde mig
borte fr a forlystelser, sørg e for god, kraftig kost og m asser
af frisk luft, træne to ga nge om ug en de fem dage m ed
dette program: F Ørs t en 100 m eter p å tid, så 200 m eter
i h årdt tempo m ed armene alene, der efter ben en e alene
og til sidst begge de le. Så 7-8 gange 50 m eter, 10 gange
25 m eter, en masse star ter og ve n dinger samt nogle tusind
meter i langsomt tempo. Alt så, jeg var endn u ikke be gyndt
p å mit hårde program. Nederl ag et var derfor nærmest
naturligt for m ig, m en derimod en kæmpesensation for
bladene.
D e sk rigende overskrifter kom frem igen et par dage
sene re, h vor 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 Se ng hver 'en este A ften Klokk en 21.« Den fremhæv ed e un derrubrik fortalte, a t jeg hver
mo rge n stod op klokken 6,30, og at det slet ikke var morsom t at væ re olympisk aspiran t, m en jeg ville forsøge at
vinde guld igen, og at j eg va r forb er edt på at tabe. I ar tiklen kunne man læse: »Det ikke uventede, at Greta Andersen ogaa vilde komme til kort i 100 Meter Crawl ved KØbenhavns-Mesterskab ern 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 genopstandn e Ragnhild
Hveger viste sig endn u bedre og blev en sik ker Vinder af
LØbet. Ragnhild bogstavelig talt »slog knock out« fra Starten, idet hun lagde ud i et voldsomt T empo og straks fikl
en FØring, som hun aldrig siden gav Slip paa. Hendes Vindertid blev saa pæn som 1.08,4, m en det er dog ikke h endes
y deevne . . .. Mette Ov e Petersen, Greta An de rsen og Rita
Larsens Tid er 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 tr e af Pigerne kan give Tiden en lille Tand endn u
- og den fj erde en m eget stor Forb edring. Greta skal selvfØlgelig n ed om krin g 1.05 i Fin larul.«
8
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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 indsprøjtninger 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 »månedlige utilpashed« ellers, som i 1948, have indfundet sig midt
under de olympiske konkurrencer. Indsprøj tningerne virkede lammende på mine bevægelser, der blev dvaske og
langsomme. Jeg var helt ude af trit. Under træningen forsøgte 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 træningstimer. 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 stillede til dyst i Frederiksberg Svømmehal. En af os skulle
glide ud af olympiadeholdet, hvor der jo kun kunne komme 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 fØringen. 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 enestående vilje til atter at blive regnet mellem verdens bedste
svømmersker trods hendes, i svømning regnet, hø] e alder.
Sympatiske Inge Petersens olympiadechance røg desværre 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 topform.
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 komme 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 træningskammerat for mig. Altid sØd og villig og meget energisk. Det gjorde 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.
8*
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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 sammen med Else Jacobsen. Så slap jeg for en eventuel søsyges
kvaler. En bestemmelse, der blev truffet af Dansk Svømme-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 »n avn e« 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 svømmepiger, 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 fingerpeg 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 pragtfulde 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 svømmer116

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 KØbenhavn og andre store byer!
Næste dag var resten 'a f det danske svømmehold ankommet, og træningen blev nu tilrettelagt. Ragnhild Hveger havde 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 Petersen, Kirsten Hedegaard Jensen og Jytte Hansen i brystsvømning samt Gerda Olsen i rygcrawl.
Der rørte sig et vældigt liv omkring bassinerne på det
imponerende stadion. Trænere råbte og skreg til deres elever, mens de med vilde fagter fulgte dem langs hassinkanterne. Tider blev taget, og de andre landes »k anon er « udspion er et. Efter så småt at have kikket konkurrenterne ud
blev vi hurtigt klar over, at det ville blive de hårdeste konkurrencer, danske svøm m 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 svørnmepiger havde lagt mærke til min svømning, og de var
straks parat til at udpege mig som favorit, hvad der absolut ikke var nogen fordel for mig. Termeulen fra Holland
lod meget imponeret, hun regnede mig sikker på 400 meter. 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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Konkurren cern e begynder.
Sa m m e d ag fi k vi lodtræ kningen til d e in dle de n de h eats
p å 100 meter at se. J eg skulle blandt andre møde T ermenlen . D er var intet at give væk af i de indled ende h eats.
D enne olympiade havde n emlig som no get h elt n yt, at tiden
var afgørende for vide re d elta gelse, ikke som tidligere placeringen al ene. De sekst en, der havde d en b edste tid i de
indledende h eats, gik til se m ifin alerne. D er k an siges både
god t og ondt om d enne n ye regel. Den afskaffer i alt fald
trættende m ell emheats i en konkurrence med e t s tort antal
d eltagere. Men d et er givet , at mange hurtige svømmere
bl ev slået ud n etop i k amp m ed tiden. De havde sim pelt hen
ikke k ræfter til tre dage i træ k at sv øm me sig h elt ud. I
mit indledende h eat havde j eg m eget besvæ r m ed at blive
numm er to efter T ermeulen, og tid erne for os va r endda
så sv age som 1.07,3 og 1,08. Ragnhild Hveger (der som beke n d t nu h edder An de rse n, h vilk et bevirkede, a t en m and
fra P a k is ta n troede, at vi va r søs tre og efterkomm ere af
H . C. An d ersen ) nå ede li ge m ell em d e se ks te n til se m ifin alerne med tiden 1.08.6. R agnhild bl ev nummer to efte r ungareren Ternes, der sa tte ny oly m pisk r ek or d m ed 1,05
ren t. Ternes, som man fØr olympiaden havde hørt så m eget
om, sv a re de fuldt ud til forventningerne og bl ev udlagt
so m sik ker vin der af 100 m et eren efter d e indledende h eats.
D et sk ulle do g gå m eget an d erl ed es. H u n bukked e, som
mange andre, u n der for de t n ye tidssy st em. Mette Ov e-Petersen gled u d m ed d et samme. Hun blev nummer fire i sit
h eat, og tid en 1.09,5 va r for svag til videre deltagel se.
Jytte H a nsen va r d agens store danske sv øm meoverr as kelse . Hun vandt sit heat i 200 m et er bryst svømning i dagens
tr edieb ed st e tid og slog sin p ersonlige rek ord i 50 m et er
udendørsb assin. I ngen and en dans k pige h ar svømmet hurt~gere en d Jyttes 2.57,7 i det lange bassin, D et var virkelig
fmt, og da kun de to va nvitt ig t s tæ r k e ungarere N ov ak og
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Sze kely var h u r tigere, gav man J ytte en n aturlig chance
fo r b ronce i fin alen.
Eileen W a r d Petersen og Kirs te n H edegaard Je nsen måtte m ed de t sam me lade livet. De va r vi st b egge no get trykk et a f den olympisk e a tm osfæ r e og n å ede ikke op til d er es sæ dv a n lige sta n dard.

V i n åede ikke til 100 m final en.
I 100 m eter ens se m ifi n aler havde vi trods alt ve n te t, at
Ragn hil d og j eg ville slippe vid ere til final en. J eg r egnede
med a t ville svø m me mindst et se k u n d b edre end i d et indleden d e 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 j eg kom
no gen vegne. Det va r en klam en for mig, at jeg kun blev
n u m mer se ks i et heat, h vor vin de ren, Harrison fra Sy dAfr ika, havde d en for h oldsvis ringe ti d 1.07,2. J eg fo rstod
overh ovede t ikk e mig selv. Jeg havde da gj ort a lt fo r at
n å i r ette fo rm til olympiaden. Men j eg blev tydeligt sv ager e og svagere. Min tid va r 1.08,2.
Ra gnhild ko m heller ikke i fi nale n, 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 se k u n d efter T ern es, Ung a rn,
som da gen i forvejen havde sa t den flotte olympisk e r eko rd. Ternes n å ed e kun li ge a k k u rat a t slæbe sig med til
de t en de lige opgør . Et tyd eli gt bevis på, h vor k r æ vend e
tidsplaceringerne var.
Inden d e indl edende h eats i holdkapsvømningen va r Gerda Olsen bl evet slået ud i rygcr awl over 100 m et er , d en
dis ta nce, som Karen Ma rg reth e Harup så overlegent va n d t
i Lo n don. J ytte Hans en var m ed kniberi kommet i finalen
i 200 m et er brystsvøm ning, h vor hun for så vid t sk u ffede
ve d k u n a t opnå en femteplads. De to ungarerinder, Eva
Szekely og Eva Novak, to g de ædlest e m edalj er. E va Szek el ys se j rstid blev en fin n y 'olym pisk rekord m ed 2.51,4.
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Verdensrekordindehaveren , Eva Novak, va r hele tre sekunder efter. H elen Gor don, England, fikmed en h årsbredde kilet sig ind mellem anden og tredie ungarerinde, så det
ikke blev en tredobbelt ungarsk triumf. Fjerde blev derfor
Klara Killerman, Un garn, mens J ytte »k un« blev femt e i
tiden 2.57,8.

Også svag i holdkapsoemninqen .
I 4 X 100 meter skuffed e j eg atter. Danmark bl ev nummer tre i sin sem ifi n ale, men havde femtebed ste tid. Vel
vids te vi, at Un garn, Holland og Amerika var bedre end os,
m en at vi sk ulle komme bag efter E ng lan d, havd e vi ikke
tro et. Rita La rsen la gde ud og svø m m ede glim ren de de fØrste 50 meter, hvor hun førte, men inden mål blev hun in dh entet og passeret af Ung arn og England. Denne still ing
var uforandret, efter at Mette Ove-Peter sen havd e svø mmet, dog var afstanden fra de to første nationer vis t nok
Øget no get. Jeg regnede med at kunne komme op på siden
af i h vert fald eng læ n deri n den, m en j eg orked e overhovedet ikk e at få ta get en bid ind p å de to fo r anliggen de svømm ere, sn a re re sa tte j eg no get m ere til. P å si ds te tu r svø rnm ede Ragnhild Hveger ualmindeligt fint og halede så mege t ind p å det en gelske hold, a t der kun var 4/ 1 0 se k un d forskel i m ål.
Jeg blev mere og m ere forun dret over min ri ng e in ds a ts.
J eg forsøgt e at ta ge m ig selv i nakken. J eg havde sk uffet
så fælt, at in gen længere ve n te de no get af m ig, så nu m åtte
j eg da k un ne befri m ig for det n er vepres, 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 nhil d, der tog det store slæ b . J eg »afl ever ede«
h ende på sj ett epladsen, m en med et væ ldig t g åp åh umør
spurtede hun drabeligt forbi både Sverige og Engl and, således at vi blev nummer fire efter Ung a rn, H oll an d og USA.
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D en h elt store dukk ert.
Nu var bunden nået, m ente jeg. P å min favoritdis ta nce,
400 meter crawl m åtte bøtten vende. Nu skulle j eg rehabilitere mig - troed e j eg da I
Ifølge programmet sk ulle 24 af de 35 startende piger gå
vider e til m ellemheat'ene, m en kort fØr det fØrst e h eat bl ev
startet, kom meddelelsen om, at kun de seksten hurtigst e
gik videre til de to sem ifi naler . Det kom til at gå ud over
Mette Ove-P et ersen , som æ rger lig t nok havde 17. bedste ti d.
J eg var m eget rolig og fortrøstningsfuld, da j eg så tiden
for fØrst e he at, som Ania M. Sch ult z, Argen ti n a, vandt med
5.26,1. Mette Ove-Petersen bl ev nummer tre i 5.30,6. I næst e
hea t var Ragnh ild m ed. He n des værste konkurrenter var
Eva Szek ely, Un garn, og Judy Davis, Aus tr alien. Ragnhild
fØrte m ed en længde efter 200 m eter, men så åd Szekely og
Davis sig op p å siden af h en de. I sp u r ten gik Ragnhild dog
atter fra de m og slu tte de som en kl ar vin der i 5.19,6. Meget
fint svØmmet.
J eg h avde også fået en unga r er i mit h eat. Det va r Eva
Novak, og efter en svag start, h vor jeg lå h elt n ed e som
numm er fem, ko m jeg så m eget i trit, at j eg p å d et sids te
var ve d a t n å op til Eva Novak, der vand t i 5.19,1, m en s j eg
bl ev an den i 5.21,3. Bed ste tid og ny olympisk r ekord sa tte
E. T. Kawamoto fra Amerika og Dap hne W il kins on, E ngla n d. De var i sa mme h ea t og slog hæ n derne samtid ig i
ribben eft er en meget h å rd sp urt. Begge fik noteret tiden
5.16,6, 1,2 sek u n d hu rtigere end An n Curtis svø m mede i
Lon don. W ilkins on bl evet nyt offer for tidspl aceringern e,
id et hun i semifin alen da gen efter svø m mede over ti sek under dårligere og dermed var udelu kk et fra videre deltagelse. Som fle r e an dre havde hun ikke fysik nok til a t gå fo r
fuld damp over 400 m et er to dage i træk.
.
Ragnh il d Hveger havde fj erdeb ed st e tid, og j eg kom n ed
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 indstillet 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 starten 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, Seegren, USA, og Eva Szekely kom foran hende. Blandt de otte
finalister var altså to danskere, men j eg for mit vedkommende 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 ordentlig dukkert. Jeg blev sidst i en finale, der blev vundet
på 5.12,1. Ganske vist i ny olympisk rekordtid, men alligevel 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 dårligere 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 - ver122

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 nerver.
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 efter 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 Petersen for hendes velmente lykønskning til min ottende
plads. Et kærligt ord betyder uendeligt meget efter et nederlag 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, siden det kunne gå så skidt i Helsingfors? Bestemt ikke træning! 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, klokken 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 inla n 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 gl e kraftige pulver e. D e hjalp ikke. Så fik j eg
seks in dsp r øj tninger h os dr . m ed. Ove BØje. D e havde den
efter tr ag tede vir k n ing, m en sa m tidig lammed e de mine arm e og b en , og de va r den direkte å rs ag til min sids tep la ds
i landskampen mod Sverige. J eg håbede, at lammel sen kun
va r forbigå ende. Mit h åb bl ev for så vidt opfyldt, som j eg
ve d stæ vnet i Frederiksberg Svøm meh a l va r n ed e p å no genlunde sam m e tid, som 400 m et eren blev vundet p å i Helsing fors . Men jeg syntes alligev el ikke, at. der siden indsp rø j tn in gerne havd e været et eneste lØb, h vor j eg h elt
var mig se lv som f. eks. i slu tn ing en af 1951. D er havd e
hverken vær et gnist eller humør over mine lØb. Kon k u rr enterne va r gledet forbi mig, uden at j eg fØlte mig impliceret, som jeg plejede. Må ske vil tiden, der kommer , giv e
mig forkl aring på, om læ gernes »in dgr eb« k an have vir ke t
forst yrr ende på min fysik. Endelig kan det tænkes, at træningsprogrammet inden olympiaden har været fork ert tilretelagt. J eg ved de t ikke se lv. Eller er j eg sle t og r et
? ra:n?t u d som k on k urrencesvøm mer ? D et er j o ganske
l~d~vl d uelt, h vor længe man kan væ re p å toppen. Men j eg
vil l h vert fald holde svø m ningen ve dlige i no gen ti d fremover.for a t p r øv e a t fi nde svare t p å de spørgsm ål, j eg efter
Hels mgfors ga ng p å gang h ar stillet mig selv.

En an den hjemkomst en d i 1948.
Sidste del af det danske olympis k e hold se j le de til KØb enha vn m ed »F rede rikshavn «, Det m est e af turen var j eg
i sels k ab m ed de humørfyldte cykleryttere. der va r umådeli g ve nlige mod mig. D e li gesom forstod, h vordan j eg havde det , og deres bramfri værem åde gj or de det meget lettere
for mig.
J eg »sp ran g« fra modta gelsen p å Rådhuset. Jeg vidste,
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a t in gen ville savne mig, og j eg brød mig ikke om at Ødelæ gge mind et fra 1948, der for altid har brændt sig ind i
mit hjerte. Den a fte n for fire å r side n vil j eg have lov til
a t beholde som noget a f de t skø n n es te, j eg h ar oplevet. N u
har jeg prøvet a t ko m me hj em som olympisk m est er og
som fuks, og se lv om en af de olympiske se n te nser sig er,
at det vi gtigste ikk e er a t se j r e, men at være m ed , sk al j eg
ikke nægt e, at j eg ub etinget fØlte mig b edre tilpas efter
»legen e« i 1948 end i 1952.
Det er aldrig forsmædeli gt at tab e til en, der er b edre end
en selv, men der er no get , der gn ave 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 modsa tt e. Hvis man har det r ette sind, sk al man kunne tage
b egge dele ens. J eg har søgt at ta ge n ed erlagen e med et
sm il, at være en god tab er, men sk al j eg være æ rlig, så har
de t ofte kneb et. Ma n kan undertiden sk j u le sine fØlelser
for andre, m en sig se lv kan man ikke lyve for. E n d ikke
den gode samvittigh ed, man har, når man h a r gj art alt for
at n å det b ed st e r esultat, kan dulme sk u ffe lsen over en
ufor ståelig sv ag præstation.
Nå, gu ds kelov er det da sådan, at n å r man kommer
ne derlagene li dt p å afst and, så k an m an se lv' se d et latterli ge i, at man har ta get dem så tungt. J eg har svømmet,
for di det har mor et mig. Sporten har for mig været en dej lig hobby, og så er det j o forkert at ta ge det for tragisk,
n år det ikke går h elt, som man Ønsk er.
Når j eg sk al gøre min sta tus som svømmep ige op i dag,
er jeg glad ov er a t kunne sige, at trods nederlag og enk elt e
a n dr e triste oplevelser, som aldrig h elt vil kunne undgås,
så har jeg haft n ogle dejlige år m ed mass er af vidunder125

lige op levelser, som j eg ikke for alt ville have undværet.
J eg har lært, at det nu eng ang ko st er no get a t væ r e »stjerne«. Ka n m an ik k e alt id honor ere de k rav ell er forventninger, der still es, j a, så m å man belave sig p å at blive k ritiseret. Men også det lærer man a t ta ge. Vel må m an give
afk ald p å mangt og m eget, når man dyrker konkurrenceidræt, m en til gengæld får man meget an det i ste de t, og
j eg har i h vert fald in gen gr un d til at klage. Tvæ rtimod.
J eg er h en rykt for de t, sporten har givet mig. J eg h ar lært
mange prægtige m ennesker a t k ende og har haft no gle vidund erlige r ej ser til mærkelige og skø nn e ste de r rundt om i
verde n, og alt dette blot fordi j eg har kunnet svøm me no gle
sek u n de r hurtigere en d de fl est e andre piger.
At j eg p å det sids te h ar været lidt ve l rigelig t »u de at
svem me«, er en h elt anden historie l!
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Da Greta Andersen var 1516 år, søgte hun, som så
man ge andre ur.ge, spænding og oplevelser ved
læ sning af kulør te hæfter,
indtil hun en da g fattede
interesse for svømmes porten. Nogle få år efter var
hun en af hovedpersonerne i dansk idræts historie.
21 år gammel blev hun
olympisk mester i London
og for sidestof i alle danske aviser. E t par da ge efter kom hun på de engelske avisers forside. Det
var, da hun på sin Iavo rit 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 Swirnming Pool. To dage eft er
var hun igen på højkant
og vandt sølv som deltager i 4 X 100 m holdk ap svø mning.
I denn e 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 ner n e« 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 olympiaden i Helsingfors, kan være et handicap at still e 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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