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Glimt af en 75-&rig

ORGANISATION
Den 6. april 1907 stiftedes, pd initiativ af Overretssagfnrer J. L. Nathansen, Dansk Svnmme- og Livrednings-Forbund, der
ved starten kun bestod af 3 knbenhavnske klubber: Hermes, Go-on og Hellerup Idrætsklub med et samlet medlemstalpd
ca. 300.
Den fnrste bestyrelse bestod af: J. L. Nathansen (formand), P. Lykkeberg, Holger Nielsen, C. Bronnum og C. Ehbert.
Forbundets formdl var ifnlge lovene, dels at forestd afholdelse af danske mesterskaber i svnmning, der siden 1896 var
blevet arrangeret af Dansk Idræts Forbund, dels at udbrede kendskabet til svnmning og livredning i hele landet.
Forbundets formænd gennem de 75 Ar:
1920 1922 H. P. Lund
1928 1935 Carl V. Petersen
1907 - 1909 J. L. Nathansen
1922 1923 Gunnar Furstnow
1935 1936 Asgust Jensen
1909 1910 P. Lykkeberg
1923 - 1928 Holger Nielsen
1936 - 1937 Niels Jagd
1910 1920 Holger Nielsen

-

-

-

1 1937 opdeltes DSLF i to underafdelinger Dansk Sv~mme-Forbundog Dansk Livrednings-Forbund.
Nogen helt klar adskillelse mellem DSLF og de to underafdelinger ndede man dog ikke f0r nogle dr senere, idet man i fnrste omgang kun ndede til enighed om, at DSLF skulle ledes af et Præsidium, hvis formand var formanden for DSF, medens næstformanden i præsidiet var formanden for DLF.
Fnrst i 1943 blev præsident, vicepræsident og kasserer valgt udenfor de to underafdelingers lederkreds.
Præsident
DSF-formand
DLF-formand
Niels Jagd
Niels Jagd
Aage Jensen
1937 - 1942
1942 - 1943
Frede Borre
Frede Borre
Aage Jensen
1943 - 1948
Poul Ingholt
Frede Borre
Aage jensen
1948 - 1964
E. V. Carstensen
Frede Borre
Johan Johansson
1964 - 1965
E. V. Carstensen
Frede Borre
Poul Schussler
1965 - 1971
Erhard Jacobsen
Frede Borre
Poul Schussler
1971 - 1973
Borge Schmidt
Frede Borre
Erik Kjeldsen
1973 - 1976
Borge Schmidt
Poul Sus6
Erik Kjeldsen
1976 - 1977
Borge Schmidt
Ove C. Alminde
Erik Kjeldsen
1977 - 1978
Borge Schmidt
Kai Holm
Erik Kjeldsen
Den 1. januar 1979 blev de to underafdelinger igen forenet i det oprindelige fælles forbund: DSLF.
1979 Formand:
Kai Holm

Danske EM-MEDALJER

OL-MEDALJER
vundet af danske svammere
og springere 1900=1980
GULD
1920 Antwerpen
1948 London
1948 London
S0LV
1908 London
1936 Berlin
1948 London
1948 London

BRONZE
1900 Paris
1932 Los Angeies
1936 Berlin
1948 London
1980 Moskva

GULD
1938 London

Stefanie Fryland Clausen, TArnspring
Greta Andersen, 100 m fri sv.. .......... 1.06.3
Karen Margrethe Harup, 100 m rygsv.. 1.14.4

..

Ludvig Dam, 100 m rygsv.. ............. 1.26.6
Ragnhild Hveger, 400 m fri sv.. ......... 5.27.5
Karen Margrethe Harup, 400 m fri sv.
5.21.2
4 x 100 m fri sv. ....................... 4.29.6
Eva Arndt (1.09.2)- Karen Margrethe
Harup (1.07.6)- Greta Andersen
(1.05.8)- Fritze Nathansen (1.07.3)

...

Peder Lykkeberg, 60 m undervandssv.
Else Jacobsen, 200 m brystsv.
3.07.1
Inge S~rensen,200 m brystsv. ......... 3.07.8
Birte Christophersen, TArnspring
Susanne Nielsson, 100 m brystsv..
1.11.16

.........

S0LV
1938 London
1950 Wien

1954 Torino
1977 JOnkOping
BRONZE
1934 Magdeburg

'i'

........

1.06.8
Birte Ove-Petersen,100 m fri sv..
4 x l 0 0 m f r i sv.. ....................... 4.43.1
Gerda Olsen (1.13.8)- Ulla Foldby
Madsen (1.12.5) Mette Ove-Petersen
(1.08.7)- Greta Andersen (1.08.1)
Jytte Hansen, 200 m brystsv.
2.55.0
Susanne Nieisson, 200 m brystsv..
2.35.4

...........
......

............

Liiiy Andersen, 400 m fri sv..
5.45.1
Inger Kragh, 200 m brystsv.. ............ 3.13.2
Inger Kragh, TArnspring
2.49.8
Hans Maimstr~m,
200 m brystsv..
1938 London
Birte Ove-Petersen,100 m rygsv. ........ 1.17.0
1947 Monte Carlo Greta Andersen, 100 m fri sv..
1.08.3
1950 Wien
Greta Andersen, 100 m fri sv..
1.07.9
Birte Christophersen, TArnspring
Birte Christophersen, 3-m spring
Thomas Christiansen, TArnspring

.......
...........
...........

VM-MEDALJE
Susanne Nieisson, 200 m brystsv..

1!1

-

.........
....

..........

Ragnhild Hveger, 100 m fri sv..
1.06.2
Ragnhild Hveger, 400 m fri sv.. .......... 5.09.0
Inge S~rensen,200 m brystsv. .......... 3.05.4
4 x 100 m fri sv.. .......................4.31.6
Eva Arndt (1.08.1)- Gunvor Kraft (1.07.8)
Birte Ove-Petersen (1.08.0)- Ragnhild
Hveger (l .07.7)
Inge Beeken, TArnspring
1947 Monte Carlo Fritze Nathansen, 100m fri sv..
1.07.8
Karen Margrethe Harup, 400 m fri sv. .... 5.18.6
Karen Margrethe Harup, 100 m rygsv.. ... 1.15.9
4 x 100 m fri sv.. ....................... 4.32.3
Greta Andersen - Elvi Svendsen Karen Margrethe Harup - Fritze Nathansen Thomas Christiansen, TArnspring
Greta Andersen, 400 m fri sv.. ........... 5.30.9
1950 Wien

,
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))Pengeneskal bruges til de aktive, men lav os for begrænsede midler et jubilæumshæfte«. Saledes lod opfordringen fra Dansk Svomme og Livrednings Forbunds formand, Kai Holm, til undertegnede. Vi gik i krig med opgaven med samme indstilling
og and, som forbundsformanden gav udtryk for.
Det, du kan læse om i dette jubilæums-hæ fte, adskiller sig i væsentlig grad fra de deciderede jubilæumsboger, der kendes fra andre idrætsforbund. Det, vi i et godt samarbejde og ud fra begrænsede okonomiske midler, har sogt, er i glimt at give et billede af en rask og rorig 75-Brig.
Dette er med andre ord ikke en historisk opslagsbog. Derimod har vi med udgangspunkt i en række personer, der gennem mange ar har sat præg p& forbundets virke,
sogt at give vort beskedne bidrag til at skildre udviklingen i det, der i dag er Dansk
Svomme og Livrednings Forbund.
Det er med andre ord markante personer, der har interesseret os mest i denne sammenhæng. Det er personer, der dels præger forbundet i dag, dels gennem mange ar
har sat præg p& forbundets virke p& forskellige felter.
Naturligvis har opgaven været temmelig bundet, fordi vi nodvendigvis matte fortælle
om udviklingen i de grene, der i dag udgor forbundet, nemlig livredning, vandpolo,
synkro-svomning, udspring og naturligvis svomning.
Stadigvæk er det personerne, der er udgangspunktet i vore artikler, men helt undgd
tal og resultater, mente vi ikke ville være forsvarligt. Derfor anvendes tre af omslagets fire sider til dette formal.
Du vil efter gennemlæsningen givet savne adskilligt. Hvis forbundets historie vjrkelig
skulle skrives, skulle det være i bogform. Alligevel hiiber vi, a t du far fornojelse af disse glimt af en livsbekræftende 75-arig.

.... 2.33.60

Villy Baade
(statistik)

Jsrgen Krebs

Sten Ankerdal

Preben Ssborg

(tilrettelægning)

(tekst)

(foto)

med frisk
Samme livsnerve
P& tærsklen til den sidste fjerdedel af sit farste
sekel synes Dansk Svamme og Livrednings Forbund at være besjælet af samme livsnerve, der i
april 1907 bevægede overretssagfarer Nathansen til at starte det forbund, der i dag er Dansk
Idræts Forbunds fjerdestarste.
Jyden Kai Holm er DSLFs fjortende formand
gennem tiderne. Det afspejler, at magtbalancen
er forflyttet fra hovedstaden til hovedlandet,
men det har ikke givet forbundet et skær af jysk
sindighed. Dynamik og skarpe meninger er mere
Kai Holms stil, og det har medvirket til at give
svammeforbundet en skarpere profil i det dam
ske idræts-supermarked.Erhvervsmand som han
er, lægger formanden da heller ikke skjul pa, at
DSLF bekender sig til den frie konkurrence p&
ethvert plan.
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Det er ikke s& ligetil at fylde 75 i anden runde af
fattigfirsernes Arti. Guldet flyder ikke s& hastigt
som tilforn - hverken fra de private lommer eller
de kommunale kasser. Og p& de internationale
sejrspodier, hvor raske svende og - især - skanne
maer engang fik Dannebrog til at blafre, foregar
nu en stormagtskamp, der kunne fa en til at anske sig stor, selv om man er lykkelig som lille.
Men lige sti lidt som livet er slut ved de 40, behaver en 75-&rigat stolpre mimrende af p& vaklende ben. Det gælder i særdeleshed noget s&
uforgængeligt som et idrætsforbund. Ar - er noget, der registreres pA kalenderen, tid -er noget,
der kan mane til minder og eftertanke. Men virksomheden afhænger alene af skiftende generationers g&-p&-mod.

oplysning mil vi gare dem begribeligt, at eliteidrætten har sine kvaliteter. Blandt meget andet
lærer den folk at arbejde malbevidst og koncentreret, og det har samfundet brug for. Politikerne
m& ogsa forsta, at topidræt og uddannelse ikke
er et enten eller, men et bade og. Derfor m& der
skabes mulighed for en kombination, for eksempel ved oprettelse af idrætsgymnasier. Et projekt DSLF ogsa ansker at fremme«.

Jubilæumsaktiviteter

Kan det na op mellem de ti bedste, skal vi være
tilfredse. Det er toppen af vor formaen, i verdens
sværeste boldspila.
»Udspring har de sidste to Ar bragt opmuntringer i form af Claus Thomsens 10. plads i OL og
Dennis Nybro Sarensens medaljer i junior-VM.
Talenterne har vi, men vi mangler faciliteter og
instruktarer. Udspring er dyrt, fordi fa optager
kostbare faciliteter, og det afholder kommunerne for at satse pli denne idrætsgren. Men der aftegner sig et springcentrum i Arhus, hvor det far
I& i Kabenhavn. Skal vi videre, m& vi nok have
hjælp af udenlandske instruktarera.
»Syncro-svamning ser s& let ud, men det er
svært. Man skal være en perfekt svammer og en
god gymnast for at kunne klare sig. Det er hardt
og tidskrævende og derfor svært at fa arnatarer
til. Selvom Lone Jensens 9. plads i EM var den
bedste danske placering, m& jeg konstatere, at
vi er forholdsvis svagt karende i denne disciplin«.
Jubilæumsaret er ogsa VM-Ar. Men en mild gaveregn af Equador-rejser bliver ikke straet ud
over de aktive. Kravene er sat og det bliver et sare
beskedent DSLF-hold, der i august repræsenterer radt og hvidt i Sydamerika. Venter formanden. Men er der end stille p& toppen, sA gror det
fra bunden - med retning mod malet, der siger
200.000 medlemmer i DSLF i 1990.
Det er vel ikke sA værst. DSLF er en stor familie.

Svamning som totalidræt

DSLFs formand er rindet af livredningen, sa det
er naturligt, at den lidt upaagtede gren har hans
store interesse. »Livredningssagen er en betydende del af forbundets arbejde. I 75-aret laves
der et propaganda-fremstad af livredningsselskabet. Jubilæumskapsvamningen gar ud pa at
fa flest mulige ud at svamme 1000 m. Det honoreres med et mærke og en samlet præmiesum
pA 10.000 kr. til de klubber, der far flest med«.
»Især i de mindre klubber, hvor konkurrencesvamningen er i baggrunden er livredningen betydningsfuld. Livredningssagen lever - omend i
nogen stilhed for den store offentlighed«.
I vandpolo stillede Danmark for farste gang i en
Arrække op til EM og blev nr. 15. »Det svarer til
vort niveau. Vi har talentet for at komme lidt videre, men akonomien sætter grænser. 1 1982
bliver der satset p& det talentfulde juniorhold.

For DSLF er opgaven at præstere de bedste tilbud inden for sit omrade - og det er svamning
som total-idræt, svamning for hele familien.
»Ien periode har DSLF oplevet medlemsstagnation, og foreningerne er blevet færre, men starre. Mens vi dramte om store resultater til eliten,
fik andre - især DDGU -frit spillerum over for de
mennesker, der blot ville lære og glæde sig ved
svamningen. Vi forsamte bredden«.
Det har vi erkendt - og op til jubilæumsaret er
der gjort en stor indsats for at skabe ny medlemsfremaana. »Den danske svammeskole« er
vort tilbudtil de mange, og de forelabige erfaringer lover godt«.
»Mellem organisationerne foregar der en kamp
om bredden. Med penge og arbejdskraft har
DSLF kastet sig ud i den kamp med aben pande.
Al konkurrence er velkommen, for den giver flere, bedre og billigere tilbud til »kunderne«. For
os drejer det sig bare om at være bedst«.
Uden den brede tilslutning kan et flerstrenget instrument som DSLF ikke spille klangfuldt. »De
mange medlemmer giver aget tipstilskud, og de
penge har vi brug for til uddannelse og elite.
Takket være den frivillige og livsnadvendige
indsats kan ogsa klubberne financiere en del af
deres aktiviteter via bredden.«
»Det er vilkarene i et land, hvor eliteidræt er et
uartigt ord. Det nytter ikke at rase over, at politikerne er eliteidrætten si3 negativt stemt. Med

Forbundsformand Kai Holm - ogsd medlem af Dansk Idræts Forbunds forretningsudvalg - her p4 talerstolen ved et DIF-mffde.
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Thank Heaven for
Little Girls

udbrudt revolution, om man dengang havde
startet damerne p& samme made som i dag, noterede en kranikeskriver ved KSUs 25 ars jubilæum i 1943.
Men moralen har det jo med at skifte med tiderne. Den persondyrkelse, som de farste i flagrende badegevandter blev sk&net for, er der siden
givet kompensation for mangefold.
Især da damerne blev til svammepiger.

Intet steds i dansk idræt har pigerne spillet en
s& dominerende rolle som i svamning. Det afspejles i rekordlisterne, hvor Else Jacobsen i
1927 satte den farste danske signatur p& en verdensrekord (200 m bryst, 3,16,6), hvor de fleste
verdensrekorder (42 ialt) bærer RagnhiId Hvegers navn, og hvor den sidste, omend uofficiellle,
VR er Susanne Nielssons 2,31,33 min. 200 m
bryst p4 kortbane i Paris den 11. februar 1978.
Men det kan ogsa aflæses i medlemstallet, der i
jubilæumsaret tæller 12.000 flere kvinder end
mænd.

Mishandling

Susanne Nielsson - topnavn i 10 dr.

Som sadan var det ikke helt ved siden af, om
man gjorde Maurice Chevalier-slageren »Thank
Heaven for Little Girls« til sin slagsang. Men det
er ganske ironisk i betragtning af den forargelse
de farste pionerer, Ingeborg og Magdalene PaulPetersen vakte, da de for sma 100 ar siden dystede offentligt p4 Orlogsværftet. Og det skant
de kom anonymt svammende frem fra omklædningskabinerne, annonceredes som »fraken A
mod fraken B og C« - startedes liggende i vandet
for efterpa at fortrække lige s& ubeset, som deres badehætter var dukket op. - Der var mindst

- I de sidste ar er der sket det, at barn har deltaget ikke blot i danmarksmesterskaber, men ogs& i olympiske lege. Far og under olympiske
lege harte barnene og vi andre om intet andet
end de forventninger, der stilledes til dem. Jeg
nærer ingen tvivl om, at det af psykiske, moralske og pædagogiske grunde , er en stor synd,
man gar mod disse barn. Vi udnytter dem til at
tjene penge, selv om det gar p& idrættens konto.
Jeg kan ikke finde andet ord end barnemishandling.
Betragtningerne skyldtes DIFs formand H. Castenschiold og blev fremsat i 1936. Adressen til
den 12-&rigeOL-bronzevinder Inge Sarensen og
den 15-Arige salvvinder Ragnhild Hveger var tydelig. Men de tog forskud p& den debat, der kom
til at kare 40 Ar senere med Susanne Nielsson i
hovedrollen.
Susanne
Der findes næppe den danske idrætsstjerne,
som andre har ment s& meget om, som svamningens topnavn gennem de sidste ti ar.
AGF'eren, der ikke er fadt i fiskens, men krebsens tegn, har leveret stof til den nationale begejstring og den traditionelle bedreviden. Nar
hun piskede vand til skum og nar hun nedlagde
14 halve til aften-teen, nar hun genert smilede til
en nyslaet medalje, og nar hun trænede, hvor
andre læste lektier.
Pigen med det vade har og de rade ajne. Pigen,
for hvem svamning blev et arbejde. Pigen, der
var kastebold mellem ambitiase voksne. Pigen,
der realiserede dramme, der er et mareridt for de
fleste.
»Det er en personlig tilfredsstillelse at vise folk,
at man er bedre end andre. Det er rart, nar det
lykkes«, konstaterer den 21-Arige AGF'er i jubiIæumshret.

Fordarmmelsen
DEt er let at falde hen i fordammende betragtninger om udnyttelse, grænsende til mishandling, af et ungt bajeligt sind. Visselig har Susanne Nielsson ikke n&et sine resultater ved at lege
tag-fat i vandet som en Ragnhild Hveger til dels
kunne. Men det er næppe lykkedes nogen at
tvinge et barn til den træning, der gar en svammer til superstar. Heller ikke en Hallbjarn Sten-

haug, selv om han marcherede, hvor de fleste
træder vande.
At Susanne Nielsson i dag paden internationale
karrieres sidste trin siger, at hun ikke ville gare

-

Susanne et produkt af professionel træning parret med talent.
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de fire hardeste ar om, reflekterer nok reelt den
omstændighed, at barn ubevidst giver sig kast
med opgaver, som voksne pA forhand afviser.
Susanne Nielsson kom til at stA som eksponent
for en ny tid i dansk svamning. Hvor tilfældig elitesatsning aflastes af systematisk træning, og
klubberne allierede sig med professionel arbejdskraft p& bassinkanten. I samspillet mellem
mennesker, blev hun maske ogsa selve reaktionen mod de glade 6O'eres antikonkurrencementalitet og den blomstrende vi-er-alle-lige-mentalitet.

Udbyttet
Da Greta Andersen, Fritze Nathansen, Karen
Margrethe Harup og andre koryfæer i 1947 vendte hjem belæsset med europæiske titler, belannede svammeforbundet dem med et livsvarigt
frikort til 0sterbro Svammehal. Harup fik i tilgift
BTs guldmedalje.
Dagblads-guldet er ogsa blevet Susanne til del efter VM-bronzen i 1978. Men ellers er det materielle udbytte til at overse. Under en af de kon-
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Susanne i butterfly.

Svamning skal være
attraktivt for alle

flikter,der harværet i hendes k~lvand,
hævdedes
det, at hun kun tænkte p& penge. Selv siger hun,
at hun ikke har faet noget ud af det slidsomme
rekordarbejde. Andre synes i hvert fald at have
faet mere ud af det.
Men det er ikke alt, der kan males i kroner og
arer. »Nar jeg vinder, er jeg glad for at jeg satsede p& svamningen. Nar jeg taber, kan jeg godt
fortryde det. Undervejs har det krævet for meget
pA bekostning af uddannelse og venner«.
»Selvfalgelig har svamningen hængt mig langt
ud af halsen mange gange, men pA en eller anden besynderlig made har vandet altid haft en
enorm tiltrækning p& mig«, har hun sagt. Men i
sit 22. Ar »lige nu kan jeg ikke undvære svamning«.
»Jeg vil maske en dag fortryde, at jeg ofrede mere p& svamningen end p& skolen og derfor kommer til at sta uden job. Men man ma jo vælge her
i livet...«. En af de sætninger hun tidligt lærte.
Hun er kanske den sidste, der træffer det valg.
Eller blev styret til det. Ikke den farste, men den
starste.

I

Udmantet i internationale resultater var der ikke
megen lyksalighed at hente for dansk svamning
i de glade 60'ere. Fra en position p& balgens top,
kunne eliten groft sagt være i skvulperenden som offer for tilfældighedens princip. I konkurrence med udlandets malrettede udviklingspolitik gav det ikke længere brad i skabet, at satse
penge og kræfter p& de enkelte talenter, der
dukkede op hist og her.
Amerikaneren Scott Campbell, der i 1967 nedsatte sig som svammetræner i Danmark, var en af
dem, der gjorde opmærksom p& problemerne.
Som træner for OL-holdet i 1968 i Mexico - o g fire ar senere i Munchen - havde han hverdagens
Droblemer tæt inde
livet.
i jubilæumsaret er det fem ar siden, at Cambell
forlod bassinkanten og lod ambitionerne udkrystaliseres inden for management. Men i et konstruktivt tilbageblik, konstaterer den nu 37-&rige
underdirektar en positiv udvikling i det forlabne
arti.
»Ejvind Petersen var den sidste internationale
stjerne, som tilfældigt dukkede op. P& trods af
de ydre rammer, var han i kraft af sit talent og
dygtige træner, i stand til at na international
status. Men jeg vil pasta, at en Susanne Nielsson aldrig havde naet sine medaljer i OL, VM og
EM under de samme vilkar«.

Forskellen
Var hun blevet f ~ d til
t de vilkar, der herskede
midt i 6O3erne,var hun trods sit talent og sin indsats aldrig naet S& vidt. I international sammenhæng er hun det farste - og maske eneste - vel-

lykkede produkt af professionel træning, argangssvamning, træningslejre og konkurrencer
i ind- og udland. Et resultat af et bevidst udviDet startede i slutningen af tresserne p& bagklingsarbejde«.
grund af stagnation og tilbagegang. Trænerkurser, trænerrad, professionelle klubtrænere, nye
strukturer og aktiviteter - og velfærdsstatens
produktion af svammehaller - bragte udviklingen p& et andet spor. Man s& udviklingen i udlandet - og tog ved lære af det.

Perspektivet
»Idenne sammenhæng er det værd at erindre
Frede Borre. PA dette tidspunkt evnede denne
store leder at se perspektiverne. DUKA-svam er
helt afgarende i den forbindelse, men ellers er
det maske glemt, at meget af det, der blev sat i
gang for en halv snes ar, skyldes hans indsats
pA de indre linjer«.
»Resultaterne kan aflæses i, at der er mange,
der slas om den sidste plads i en finale til et DM.
Den bredde har man hverken i atletik eller badminton. At der s& kun er et enkelt internationalt
navn, m& ses i sammenhæng med, at Danmark
er et meget lille land, hvor sociale og uddannelsesmæssige vilkar ikke som i USA inspirerer til
fem-seks timers træning dagligt i seks-otte Ar
for at n& toppen. Det er et spargsmal, om hvorvidt malet skal være at kunne blande sig med de
store nationer, hvor eliteidræt har anderledes
haj prioritet end i Danmark«.

Kvaliteten
»For mig at se, mA malet fortsat være, at skabe
et bredt og kvalitativt tilbud, der kan inspirere og
tiltrække nuværende og potentielle konkurrencesvammere. Svamning skal ogsa være sA attraktiv, at det tiltrækker svammere, trænere og
ledere i konkurrence med mange andre idrætsgrene«.
Cambell er i dag for meget pi3 afstand af svamningen til kontant at formulere forslag til fortsat
udvikling. »Men.det forekommer mig, at lederne
satser meget p& udvikling af svammere og trænere, men glemmer sig selv. Ogsa for dem, m&
der være en motivation til at sætte kræfterne ind
pa svamning, og muligheder for at udvikle sig
og fa opfyldt ambitioner, s4 de forbliver i svammesporten«.

-

Et liv ved
bassinkanten
Danmarks Radios tidligere sportschef. Gunnar Hansen. har
blandt meget andet oplevet dansk svamnings g ~ l d a l d e r ~ e r i o de. Vi bad ham fortælle I ~ s og
t fast om et langt liv ved bassinkanten.
Under 1. verdenskrig erobrede Gunnar Hansen frisv~mmermærket. Han slutter knap 40 Ars spredte bemærkninger med
at fortælle om den danske indsats ved OL i 1952 i Helsingfors.

Under den farste verdenskrig - den fra 1914 til
1918 var jeg medlem af poloklubben af 1908 og
i det imponerende svammeparadis HELGOLAND, i Svanemallebugtens forholdsvis rene
vand, præsterede jeg at svamme det 100 meter
lange sportsbassins 10 gange igennem uden
hvil og derved gare mig fortjent til frisvammermærket. Fra broen, der farte ud til badeanstalten, kunne man ved hjælp af et bundt stAltrAd
fra pilsnerflasker, fange de sidelænslabende
dumme krabber, hvad man ikke kunne p& badeanstalten LANGEBRO, hvor havnevandet var
dækket med farveglinsende olie og meget andet
besynderligt udslip fra de nærliggende storindustrier og mange forbisejlende dampere. Men det
tog man ikke sA tungt dengang. Vi overlevede.
Da jeg startede med mine forsag pA at blive
sportsjournalist - med Mr. Smile som det store
forbillede -var svamning godt stof. Vi havde dejlige og dygtige svammedamer som Agnete 01sen, Lillian Staugaard, Karen Maud Rasmussen,
Edle Nielsen, Hedvig Rasmussen, Rigmor 01sen, Louise Petersen og mange flere, og vi havde smarte'og friske fyre som Godtfred Havsteen,
Jargen Jargensen, Rikard Andersen, Ejnar Jargensen, Viggo, Christensen, Gunni Stougaard,
udspringerne Svend Palle Sarensen, Herold
Jansson og Carl Christiansen og en hajtrAbende
vandpolokæmpe Otto Hansen, som kunne fA
balgerne til at rulle, nAr stævnerne pA Helgoland
samlede flere tusinde tilskuere, og Kong Christian og Dronning Aleksandrine tog plads i den reserverede loge hvad de ofte gjorde. HELGOLAND var da ogsA malet, da min avis K0BENHAVN, arrangerede den farste 0resundssvamning i 1927, hvor den 17-Arige Edith Jensen fra
Kolding og tyskeren Kemmerich, startede fra
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det nu sA stærkt omtalte Barseback og besejrener, hvormed jeg fodrede dem under turen. Værre var det med konkurrencens nr. 3, en stærk og
udholdende bartender fra hvilehjemmet Trocadero i Jernbanegade i Kabenhavn. Hjulpet af
vejr og vind og stram, sprintede han over 0resund men havnede ud for TArbæk. Malet var
HELGOLAND, og det ville han for alt i verden n&.
Jeg ledsagede ham ned langs kysten til Svanemallebugten. Det blev markt, og jeg matte bl.a.
anmode Charlottenlundfortets kommandant om
at lade fortets projektarer falge ham. Vi naede
malet ved midnat. Der var kun to opvaskere tilbage i restauranten. Men han fik sin plovmand,
der var trediepræmien, for sin stædighed og udholdenhed.
Mod slutningen af Helgoland-perioden,dukkede
den 16-Arige Else Jacobsen og Lilli Andersen
op. De var fra D.K.G., hvor de i det beramte saskendepar Magdalene (Ma) og Ingeborg PaulPetersen og Ellen Larsen, havde nogle aldeles
fortrinlige lærerkræfter der havde orden i tingene, og som satte disciplinen hajt. Else var et naturtalent. Hun kom fra en barnerig familie i
Charlottenlund. Fri for alle primadonnanykker,
og hun var samtidig en sad og lærevillig pige,
som falte sig hjemme, nAr hun favnede balgerne. Hun vandt sit farste danmarksmesterskab i
1927, hvor hun svammede 200 meter brystsvamning i 3.25.4. Hun tog til Oslo, hvor hun satte sin
farste verdensrekord i 200 meter med 3.16.6.
I hovedstadens farste svammehal pA asterbro den Abnede i 1930 trak Else og Lilli fuldt hus
nar de stred mod udenlandske beramtheder,
hvor navnlig de hollandske piger var de sværeste og de dygtigste. Da de tre raske piger - Else
Jacobsen, Lilli Andersen og udsprlngersken ing-
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rid Larsen drog afsted med amerikadamperen
United States til de olympiske lege i Los Angeles 1932, var forventningerne store - ikke mindst
hos de mange dansk-amerikanere, der med skuespilleren Jean Hersholdt som fortaler, havde
samlet mange tusinde dollars ind. Else Jacobsen blev nr. 3, vandt bronce i 200 meter brystsuamning med tiden 3.07.1. Claire Dennis, Australien, vandt i 3.06.3. Lilli Andersen nAede i
100 m fri finalen, men satte i et indledende heat
ny dansk rekord med tiden 1.l
1.6, og pA 400 meter var hun i semifinalen, hvor hun blev nr. 4 i tiden 6.05.5. Ingrid Larsen, der nu er gift med DEN
GYLDENBLONDE, blev nr. 8 fra 3-meter og nr. 5 i
strakte og varierede spring. For alle tre pigers
vedkommende absolut hæderlige resultater.
Else var ogsA med ved legene i Amsterdam
1928, hvor hun blev nr. 4 i 200 m brystsvamning
(3.19.0).
I midten af trediverne dukkede det næste storpar indenfor kvindesvamning op: Ragnhild
Hveger og Inge Sarensen.
Der bliver aldrig fadt en ny Ragnhild Hveger. Efter at den 15-Arige svammepige fra Helsingar, i
Frederiksberg svammehal, havde besejret Ria
Masterbroek fra Holland, var hun i mange Ar i
toppen af verdenseliten, og hun blev forbillede
for mange hundrede drenge og piger.
Hun satte 44 verdensrekorder, og hun gjorde det
næsten som det passede hende og arrangarerne. Hun blev tredobbelt europamester i London
1938, tredobbelt nordisk mester i Varberg 1953.
Verdenspressen kaldte hende »Den gyldne torpedo«, og hendes portræt og resultater findes i
svammeberamthedernes mindehal i Miami.
Ragnhild Hveger var favorit til guldet i 400 m ved
olympiske lege i Berlin 1936, og hun farte ogsA
til der manglede 10 meter, hvor den langt starre
og kraftigere Ria Mastenbroek spurtede sig til
farstepladsen (5.26.4 - 5.27.5). Ragnhild var ogsA
med ved legene i Helsingfors 1952,16 Ar senere,
hvor hun blev nr. 5 pA 400 m og sammen med Rita Larsen, Mette Ove-Petersen og Grete Andersen i 4 x 100 m.
Deltager ved olympiske lege med 16 Ars mellemrum. Det fortæller noget om hendes styrke.
Ragnhild vandt sit sidste danske mesterskab i
1954 i 100 m crawl med tiden 1.09.1. Da var hun
33 Ar. Inge Sarensen fra DKG kom fra Skovshoved, hvor hendes far var fisker og hendes mor en
altid gæstfri værtinde til eftermiddagskaffe i
den 3 x 2 meter velfriserede baghave. Inge Sarensen vandt sit farste mesterskab i 200 m
brystsvamning i 1936 (3.06.7), og hun var en værdig arvtager fra Else Jacobsen. Inge Sarensen
var den yngste deltager ved de olympiske lege i
Berlin, og jeg glemmer aldrig finalen, hvor Inge
præsterede at vinde bronce - den farste medallle
til Danmark ved legene. Japanerinden Maehata
og tyskeren Geneger havde bragt sig klart i spid-

sen, men om trediepladsen dystede side om side englænderinden Storey, hollænderinden Waalberg og s& vores »lille henrivende« Inge. Det
var samtidig den farste direkte radiotransmission fra en sportsbegivenhed i udlandet, og den fik ikke for lidt. Der blev heftet alle
mulige skanne ord pA den lille skovserpige, der
kæmpede for Dannebrog og Danmark, og da
hun p&de sidste 25 meter svammede fra konkurrenterne og blev nr. 3 og vandt bronce, var stemmen ved at knække over. Der har aldrig været s&
mange mennesker i og omkring Enghave station, da de to piger vendte hjem med Berlinekspressen. De skulle fejres pA badeanstalten
»Sanderstrand«,og Inge blev derefter i en fiskekutter sejlet gennem havnen til Skovshoved,
hvor alt stod p& den anden ende. Den næste
morgen kl. 8, gik hun ind ad porten til Skovshoved skole og var med i morgensangen og undervisningen.
Vi havde andre dygtige indenfor svammesporten i den periode. Hos mandfolkene var det
navnlig John Christensen (farste dansker under
1 minut i 100 m), Poul Petersen, Jargen Jargensen, Aage Hellstram og de stærke brystsvammere Finn Jensen (verdensrekordsætter), Hans
Malmstram og Erik Schou og den glimrende
rygcrawler Barge Bæth. I udspring var Carl Christiansens san Thomas altdominerende. Han tillod sjældent Kaj Larsen og Barge Jensen at
komme til fadet. Hos damerne var det Asta Aggerholt, Inger Kragh og Inge Beeken.
I midten af trediverne dukkede distancesvammerne op. Lilli Andersen svammede over Store
Bælt pA mindre end 8 timer, Asta Winkler tog
samme rute i næsten samme tid. ~ l s eKragh
svammede fra Nordfeld pA Maen til Fakse Ladeplads i Iabet af godt 13 timer, og den 17-Arige
Jenny Kammersgaard fra Horsens, tog turen fra
Hou pA Langeland til Halskov pA 9 timer 22 minutter, og senere svammede hun fra Sjællands
Odde til Grenaa, en distance pA 93 km der blev
klaret pA 29 timer. Mest beramt blev hun pA
marathon-turen - 110 km - i 1938 fra Gedser til
Warnemunde, hvor hun var 401/2 time i vandet.
Den anden verdenskrig lammede delvis forbindelserne til udlandet. Til gengæld blev der arbejdet pA hjemmefronten, og da Danmarks lykkeligste uge oprandt i maj 1945, havde vi et nyt lovende kuld svammere klar i akvariet. Til europamesterskaberne i Monaco 1947 sendte vi Greta
Andersen, Birte Ove-Petersen, Grethe Sannesen, Karen Margrethe Harup, Inge Beeken, Fritze Nathansen og Thomas Christensen med Grethe Maller som leder. Resultatet blev overvældende. Fem europamesterskaber og triumfmodtagelse pA RAdhuspladsen i Kabenhavn, hvor
jeg sloges med borgmester Julius Hansen om at
komme til orde overfor 25.000 begejstrede kabenhavnere.

WINNER LANE FIVE
GRETA ANDERSEN DENMARK

Inge Snrensen

Toni Pedersen

r...
Der var masser af tilskuere ti/ stævner p4 Helgolanu.

I
Ragnhild Hveger

Gunvor Kraft

Brystsv~mningstreklnveretfra venstre Finn Jensen, Hans Malmstrnm
og Else Jacobsen.

Disse fem gyldne ord udlaste en eksplosion af
jubel og begejstring hos de hundrede danske,
der mandag den 2. august 1948 befandt sig i det
drivhusvarme Wembley Pool i London. Greta Andersen havde besejret den amerikanske skanhed Ann Curtiss i en forrygende spændende duel pA de sidste 5-10 meter. Hun havde vundet
guld i 100 m crawl, og da meddelelsen kom, hoppede hun i bassinet og slog hænderne i vandet
af glæde. Jeg rabte og skreg p4 hende, og da
hun endelig slap fri fra glade kammeraters omfavnelser og lykanskninger og en stolt far, kunne hun i min mikrofon til lytterne i Danmark kun
sige: »Jeg er sA lykkelig -jeg er sa lykkeliga. Men
det var ogsa mere end nok. Vindertiden 1.06.3.
Karen Margrethe Harup nr. 4, 1.08.1 og Fritze
Nathansen nr. 8, 1.09.1. Tre danske i en olympisk 100 m finale.
Det var et stærkt hold, vi sendte til London: Fritze Nathansen, Greta Andersen, Karen Margrethe Harup, Jytte Hansen, Eva Riise, Elvi Svendsen, Grete Sannesen, Gunvor Kraft, Birthe Christoffersen, Inge Beeken og som ene hane i den
flotte kurv, Thomas Christensen. Hjemme havde
vi endnu flere dygtige, bl.a. Tonni Petersen, som
satte verdensrekord medens der blev kæmpet
om medailler i London.
Da Dannebrog for anden gang gik til tops p&
midtermasten, stod Karen Margrethe Harup p&
sejrsskamlen, belyst af projektarer efter sejren i
100 meter rygcrawl. Legenes mest overlegne
sejr indenfor svamningen. Vindertiden 1.14.4
(OLR). Karen Margrethe avede en indsats starre
end nogen anden dansk ved olympiske lege nogensinde. Guld i 100 m rygcrawl, salv i 400 m
crawl og salv i 4 x 100 m med Fritze Nathansen,
Greta Andersen og Eva Riise. Elvi var med i det
indledende heat. Tre gange forbedrede Karen
Margrethe hollænderinden Nida Senffs olympiske rekord fra 1936.
PA 400 meter var Grata Andersen favorit, men da
hun svammede indledende heat, var hun indisponeret og besvimede efter 200 meter og matte
bjærges ind til bassinkanten. Men Karen Margrethe klarede salvet og Fritze Nathansen blev nr.
7. Jytte Hansen naede finalen i 200 m brystsvamning. Birthe Christoffersen præsterede at
vinde bronce i tarnspring efter en serie meget fine spring. Inge Beeken var ogsa blandt finaledeltagerne, og Birthe var ligeledes i finalen i
spring fra 3 m. Thomas Christiansen var blandt
de bedste bade i tarnspring og spring fra 3 meter. Et par forfejlede svanhop, kostede vor europamester en placering i toppen.
Det var bevægede dage i Wembley Pool. Som da
vi ventede i spænding og uro og angst p& Karen
Margrethe far 100 meter-finalen i rygcrawl. Hvor
blev hun dog af. ENDELIG dukkede hun op - for-

sinket i trafikken, og da hun steg op p& startskamlen, sprang den ene skulderstrop. Og Grethe Maller matte frem med sikkerhedsnalen. Eller da Gunvor Kraft ikke matte starte. Danmarks
olympiske komite fik betænkeligheder, da den
fik at vide, at Gunvor havde ledet personalegymnastikken p4 Illums tag, og maske ville blive diskvalificeret af den internationale olympiske komite. Der skete meget i London, udover den
kendsgerning, at Danmark havde et svammehold af verdensklasse.
Modtagelsen i Danmark var overvældende. P&
Amalienborg takkede Kong Frederik og Dronning Ingrid hver enkelt, ikke alene for den indsats, de havde gjort for dansk idræt, men ogsa
for Danmark. Ikke alene kunne de svamme, men
de var samtidig de fineste og mest noble repræsentanter for dansk idræt. Det var store dage i
London, som sent vil g& af minde.
1 1952 kom vort svammehold hjem fra legene i
Helsingfors uden medailler. Det skulle vi helt tilbage til Amsterdam 1928 for at finde et dansk
svammehold uden medailler.
Vi var fuldtallig repræsenteret. Holdet bestod af
Greta Andersen, Ragnhild Hveger, Mette OvePetersen, Gerda Olsen, Jytte Hansen, Kirsten
Hedegaard Jensen, Eileen Ward Petersen, Rita
Larsen, Knud Gleie, Jacob Gjerding og Thomas
Christiansen.
Forventningerne efter medaillehasten i London
var store. Skuffelsen ikke mindre, men mange
lande var kommet til kræfter efter den anden
verdenskrig, og navnlig 0steuropas deltagere
gjorde sig gældende. 1 100 m crawl matte Ragnhild Hveger og Greta lade livet i mellemheatene,
men i 400 m var de begge med i finalen, hvor
Ragnhild sluttede pA en femteplads, og Greta
Andersen blev nr. otte. Efter 16 ars f o r l ~ bvar
den 32-&rige Ragnhild atter i en olympisk 400meter finale. Med seksten Ars mellemrum stadig
at være blandt de hurtigste pA denne distance.
Det sker aldrig mere i svammesportens historie.
Jytte Hansen var i finalen i 200 m brystsvamning, hvor hun blev nr. 5, og i 4 x 100 m var Rita
Larsen, Mette Ove-Petersen, Greta Andersen og
Ragnhild Hveger i finalen, hvor det blev til en
fjerdeplads. Gerda Olsen i 100 m rygcrawl og
Kirsten Jensen og Eileen Ward Petersen i 200 m
brystsvamning kom ikke videre end til de indledende heats. Knud Gleie kunne med sin »gammeldags« brystsvamning ikke hamle op med
butterflysvammende modstandere, og han udgik efter det indledende heat. Thomas Christiansen og Jacob Gjerding blev henholdsvis 11 og
15 i udspring fra tarn, og det vil sige, at de begge
var i udspringernes bedre halvdel. I de hjemlige
bassiner dominerede Erik Christoffersen, der erobrede lige ved 30 individuelle mesterskaber, og
han efterfulgtes af Lars Larsson, der opnaede
32 individuelle mesterskaber.

Svamningen er en
mærkesag for Frede Borre
Og inden for maximaltiden p& 1,50 minut, forstAs. - Kun en holdt stilen, hun svammer nokderude endnu - og sommer kan blive til hast, far
hun er færdig, hed det - med falgende tilfajelse: Vinderen Else Hansen gennemfarte i 1,52,2 i den
gamle fra fædrene, fraerne og hundene nedarvede brystsvamning: Hvad skal det dog ligne, der
forlanges qrawl ...
Det var ogsa aret, hvor en ung Mm-bo tog imod
opfordringen til at blive hovedkasserer i Sparta.
De rette forudsætninger havde hverken med cindersbane eller boksering at skaffe, men skyldes
ganske enkelt jobbet i Kabenhavn Skattevæsen.
Det var aret 1917 - og den 20-&rige ungersvend
Frede Borre. Skant t i ar ældre end DSLF var han
dog ikke med, da en kreds af handgangne mænd
aret efter stiftede Kabenhavns Svamme Union.
En begivenhed, hvor den spirende kvindebevægelse fik en begmand, da ansket om kvindelig
repræsentation i den farste bestyrelse afvistes,
»fordi maderne foregar i sene nattetimer p& Helgoland, hvilket ikke er behageligt for damer«,
som d'herrer udtrykte det.
PB det tidspunkt vidste Borre mindre om svamning end damerne p& Helgoland, der druknede
gennem 100 m crawl. Men i 1920var han med, da
Spartas svammeafdeling blev startet. Kassereren matte jo deltage, for at have hAnd i hanke
med pengesagerne.

Guldalder=perioden

Talrige er de moder Frede Borre har deltaget i som svemningens forstemand. Her fotograferet i en lidt usædvanlig vinkel.

Det var Aret, hvor Ekstra Bladet efter et stævne
p& Svanemallens hedengangne Helgoland lod
galden flyde over damesvamning, s& colibakterierne blegnede. Bladet, der endnu ikke reklamerede med at turde, hvor andre tav, harmedes over
at skanhederne ikke formaede at gennemfare
en bassinlængde - 100 m - i een og samme stil.

Men da den kabenhavnske svamning oplevede
sin guldalder i 30'erne, var det med Borre i den
kombinerende rolle som sekretær og formand.
En dobbeltposition han overfarte til Dansk
Svamme og Livrednings Forbund i 1942 - o g fastholdt, til han tradte af i 1973.
Nok var det pigerne som Else Jacobsen, Lilly
Andersen. Raanhild Hveaer oa lille henrivende
Inge Sarensen, der fyldte 0b;o-hallen til mere
end sidste plads. Men det var Borre, der som
den vidtfavnende organisator, lavede stævnerne. Han sA mulighederne i de gyldne piger og
skabte med sikker sans for matchning af nationale koryfæer og udenlandske stjerner en virksomhed, der blomstrede sportsligt og akonomisk.
P& dette plan er idræt ogsa forretning, og det er
rammende, at hans mangehrige medarbejder og

ven, Willy Baade, kalder ham datidens Mogens
Palle. Den sammenligning bifalder den store rorgænger næppe helt. For da Borre farst havde faet afstukket sin kurs, var han ogsa amataridrættens frontkæmper. Kategorisk afviste han professionalisering af svammesporten og deltagelse i reklameræset.
»Jeg beskæftiger mig ikke med reklame, men
med idræt«, sagde han i 1970.
Nogle vil maske mene, at forbundsformanden
blokerede en udvikling af dansk svamnings elite
en snes ar efter guldalderen. Men hvorfor egentlig bebrejde en markant idrætsleder, at han var
urokkelig i troen p& sine idealer? Og nægtede at
falbyde sin idræt og deponere uafhængigheden
i sponsorernes inderlommer? Iavrigt var og er
det Borres opfattelse, at det er en statsopgave
at skabe gode vilkar for idrætten p4 alle planer.

Omorganisering
Var svammeforbundets formand gennem 32 &r
kompromilas, nar det gjaldt amataridealerne,
var han dog yderst realistisk og klarsynet, nar
det gjaldt om at skabe de kontakter, der kunne
bidrage til svamningens vækst og udvikling.
Han krævede at forbundet omorganiseredes, da
han i 1942 tradte til som formand. Svamning og
livredning skulle skilles i to sektioner, mens et
præsidium skulle udgare organisationens overligger. Og heri skulle sidde indflydelsesrige
mennesker, »der kunne trykke p& den knap, som
fik lukkede dare til at Abne sig«, som han udtrykte det.
Som svamningen har udviklet sig, m& hensigten
med organisationen siges at have været vellykket.
Borre var idrætsleder af den gamle skole. Utrolig energisk og opofrende. Pil sin vis karte han
et sololab, som ville være utænkeligt i dag. Ogs& fordi ingen kan give s& meget, som han gjorde. Men samtidig havde han en uforlignelig evne
til at knytte de rigtige folk til sig og svammesporten.
Borre tog initiativer, Borre organiserede, Borre
styrede, Borre arbejdede. Men hvad han trods
sin effektivitet og fantastiske flid ikke selv formaede, fandt han de rette andre til. Det forhindrede ikke, at kritikere i 30'erne kaldte ham Mussolini - og senere skumlere hviskede diktator. P&
den anden side er der mange udsagn for, at han
sargede for at have sit bagland i orden.
Som udpræget morgenmand med telefontid
mellem 7 og 8, blev bestyrelsesmedlemmerne
kimet ud af sengehalmen, for at tage stilling til
hans forslag. »For liv og dad, du skal altsavide«,
lad det i telefonen - og s& var det ellers om at
vAgne op. Selv konstaterede han p& falderebet,
at han ikke erindrede nogensinde at have haft en
modkandidat til formandsposten. »Andre gad
vel ikke«, har han sagt.

I guldalderen var hans pressemeddelelser til aviserne lige til at trykke. Men for senere og yngre
generationer af journalister, kunne han være
svær at tackle. Og denne kranike-skriver er ikke
bleg for at vedga en respekt, grænsende til frygt,
for den lidt brysk udseende svammegeneral.
Omvendt havde han nok svært ved at forsta vor
interesse for »historien«. »- Der findes ikke historier, kun kendsgerninger«, belærte han engang
en kollega.
Ikke desto mindre har han lagt navn til adskillige
klassiske svammehistorier. Som da en medarbejder pA skattekontoret i Arresagade blev træt
af telefonernes kimen til Borre og KSU - og gennem et fyldt rodekontor bralede: - Telefon til Kabenhavns Svamme Union. Eller da han som udspringsdommer ved et stævne i Kalmar, drattede i vandet fuldt paklædt med stol, skema og
skrueblyant.» Ah, det var synd om farbror«, sekunderede en svensk knægt medfalende, da formanden atter var kommet pA det tarre.

-

En mærkesag
I Frede Borres liv har svamning i mere end en
forstand været en mærkesag. Han opfandt
svammemærker og -skole, aldersklasse- og folkesvamning star nok hans hjerte nærmest. M&ske som resultat af, at han aldrig selv lærte at
svamme som barn - o g siden har vedgaet, at han
ikke kan svamme mange meter.
Det er karakteristisk for hans virke, at han stadig
er aktiv som formand for landsforeningen
DUKA-svam. Og der sluttes ved skæbnens forunderlige leg med mennesker og begivenheder
en ring i den omstændighed, at det i 1970 var
Ekstra Bladet, der gik ind som partner i' DUKAsvam.
Et gammelt dansk ordsprog siger, at arbejde adler. Det stemmer i hv-ert fald pA den made, at
Borre for sine fortjenester blev Ridder af Danebrog i 1957. Pudsigt nok, at syvtallet 0gsa skulle
g& igen her, for det er gaet igen i hans tilværelse, der rummer 57 ars aktiv ledergerning.
Men syv er ogsA hans lykketal. I et kort tilbageblik har han konstateret, at svamningen var med
til at bevare ungdommen i hans sind. Og det er
vel forklaringen p&, at han nyder utrolig agtelse
blandt de aktive. I jubilæumsAret konstaterer
han, at han har haft et rigt og indholdsfyldt liv.
»De glæder, man har haft, kan ingen tage fra en og de overskygger langt modstand og skuffelser«, siger han.
Borre konstaterer, at svamningen i dag er inde i
en fantastisk udvikling - i toppen og i bredden.
De tre foreninger, der var med i starten i 1907 er
blevet til 250 - og 300 medlemmer er blevet til
100.000. Svamning er i dagens Danmarken allemands-sag.
Bedre minde kan darligt sættes over en gammel
pioner.

Fra f rikvarters-leg
til serias idræt
Set med ukyndige ajne kan det godt ligne et hajangreb, med vand der sparkes til skum og koloreres radt af blod, kræfternes frie spil under vandoverfladen og mænds gurglende raben i haj sa.
Vandpolo - verdens sværeste boldspil. En leg i
svammernes frikvarter dengang, hvor kæmperne var klare knuder, hvis kvaliteter afspejledes i
deres tilnavne: StoreOtto,Sa-valde og kollektivet
»Basserne«fra P 0 8.1 de tider, hvor malene hoppede og dansede i takt med havets balger, et
statisk spil, hvor bolden kastedes til fremskudte
flaje, der fik skudt, om ikke den direkte opponent fik trykket og tradt dem helt ned mellem
sagræs og fladfisk.
»Det var faktisk hardere i starten end i dag«, siger Willy Baade, DSLFs farste egentlige pololeder, og den farste og eneste danske OLdommer. Man leverer dermed et dementi af p&standen om, at alle boldspil gennem dette arhundrede har udviklet sig mere brutalt.

-

Jnrgen Fogelstrnm tidl. landsholdsspiller - nu international
dommer.

Studenterspil

Men udvikling har der naturligvis været - og den
tog fart i 60'erne med regelændringer, hvis bevidste mal var et mere dynamisk, offensivt og
underholdende boldspil i det vade element. »I
dag er polo en konstant rokade blandt svammere, der ogsa kan spille bold og tænke taktisk. Et
studenterspil, der stiller kolossale fysiske krav«.
»Det er ikke et spil for dummies - dummernikker,
som en canadier engang udtrykte det«, siger
den internationale dommer, forhenværende
landsholdsspiller og pololeder, Jargen Fogelstram.
Han repræsenterer afslutningen p&den periode,
hvor polospillerne var afdankede svammere.'
Folk, der havde faet nok af den pendulagtige
bassinjagt og sagte et socialt samvær, der ikke
var dem forundt i svammetræningen. »Hvor var
de ar med svammetræning dog spildt i forhold
til morskaben som polospiller. Vi var en flok
drenge, der begyndte at svamme i Hermes i 10ars alderen og siden fulgtes over til polo. Vi ses
stadig og dyrker spillet som old boys. Lysten til
kampe fik os for seks ar siden til at starte en international turnering for spillere over 30 Ar - Nostalgi Cup«.

Titler
Nostalgi - ordet ligefrem raber p& minder.
»Det starste resultat, dansk polo nogensinde
har naet, var det nordiske mesterskab i 1953 i
Gjavik. Vi gjorde det for tiden usædvanlige, at
starte rendyrket svammetræning allerede i januar - en gang om ugen. Det forarbejde var grundlag for en uventet triumf«, siger Baade.
Dette mandskab talte den tidligere VR-holder i
brystsvnmning Finn Jensen. Efter mesterskaberne karet til bedste spiller og malskytte af de
norske aviser. »En spiller af internationalt format, en af de bedste danske gennem tiderne«,
siger Baade. P& samme hold var to, der udmattet af kampenes krav, fik tilnavnet »de flade winger«, men siden blev markante ledere.
Den arbejdsomme idealist Kaj Warming, der
gennem 20 Ar var pololeder, men ogsa landsholdstræner, splller og dommer. Og Ole Lambert, den dygtige organisator, der som pololeder
i midten af halvfjerdserne fik sat mere system i
tingene, og var med til at skabe grundlaget for
den f ~ r s t edanske EM-deltagelse i 1981.

Skrab sammen

hvordan det skulle gares. Sadan! Det skabte respekt,
n
og iavrigt en hæderfuld 15. plads ved EM

»Tidligere var det ofte sadan, at et vandpolo0 l.
landshold ikke blev udtaget, men skrabet samMen efter sin gæsteoptræden er han tilbage i
men. For nar DM-turneringen var overstaet,
hjemlandet, hvilket godt kan bremse en positiv
stoppede klubberne generelt træningen - og s&
udvikling i Danmark.
matte man tage, hvem man kunne fa fat p& til
landskampen&, konstaterer Baade.
Saneringen
»Men fra starten af halvfjerdserne blev land,,Andring af reglerne og indfarelse af toskampsarbejdet udbygget, dOmmeruddanneldommersystemet har saneret polo, Men det
sen
P& plads, der
at ske
I
gælder stadig, at en dommer er god, hvis han
deltog
'Om
de
i
ser 50 procent af lovovertrædelserne. Det er jo
Cup'en9 her har dansk pol0
repræsenet af de fa boldspil, hvor direkte kropskontakt er
teret lige siden. Med OSLF som indehaver af de
tilladtu, konstaterer Fogelstram.
bedste resultater«, siger Fogelstram.
Til orientering for de uindviede, harer det med til
kampens ritualer, at der startes med negleparaInspirationen
de, fedt- ring- og moralkontrol. Lange negle, rinMedvirkende til, at polosporten fik et lift i denne
ge og en fedtindsmurt krop er ikke tilladt, Uden
periode, var imidlertid 0gsa to udlændinge.
at ridse skal man jo kunne fa fat - og skulle det
Egypteren Hosam B a o u d ~- aldrig kaldet andet
være i buksekanten, er der i hvert fald to par,
end Sam - o g Jugoslaven Miroslav, som en vittig
som skal hives af, far man er ude i den rene navandhund dabte »youghurt«. Sam kom til herturisme.
mes i 1973, mens Miro aret efter blev spillende
6 turene
træner i OSLF. I særdeleshed skabte jugoslaven
Som
de ældste i svammesporten, har polospilen tradition for at træne polo, som OSLF med
lerne
været beramte for deres evne til fantasiden utrættelige Jargen Juul Andersen siden har
fuldt
spil
i »tredje halvleg«. - »Vi kunne bedre tillevet hajt p&.
lade
os
det,
men i dag er spillet SA krævende, at
»Det lyder s& banalt, men den fynske dominans i
udenlandske
tophold træner 6-8 timer dagligt dansk polo de seneste ar, skyldes samænd, at
og
vore
egne
er
kommet godt med. De er temmede har gjort mest ved det - i træning og kamp«,
lig asketiske, men det ville jo ogsa være idiotisk
siger Fogelstram og Baade, der her sa sin gamle
vits realiseret:
at nedbryde maneders træning pa en glad
aften«, siger Fogelstram.
Vandpolo skal læres fra bunden.
Med den rette planlægnig og optimal udnyttelse
Og det bliver det generelt i dag, hvor en retræteaf ressourcerne, tiltror han danskvandpoloyderpost er blevet en serias idræt, hvis udavere religere fremgang - til omkring en 10. plads i det
krutteres i drengearene. Det sidste par Ar har elieuropæiske hieraki. Længere rækker ressourcerten nydt godt af den jugoslaviske kemiingeniar
ne ikke til, men det kan et lille land vel ogsa væGojko Arneris erfaring og kunnen, som ogsa indre bekendt.
ebar at træneren selv hoppede i vandet og viste,
d

Holdet der vandt N M i vandpolo 1953 i Gjsvik, Norge.
Forreste række fra venstre: Hans Chr. Jensen (mdlmand), Erik Christophersen, Barge Bsrgesen (mdlmand) og Holger Riise.

Ti år på vippen
morskab, end eliteidrætten tillader i dag. En tid,
hvor svammere, springere og polospillere kendte hinanden, fordi de rejste sammen p& landsholdsture. Men det betyder ikke, at der blev trænet mindre seriast. Ja, faktisk mener sastrene,
at man i deres epqke trænede mere end i dag.
»Vi cyklede 30 km frem og tilbage til træning, og
holdt nærmest sommerferie i Gladsaxebadet.
Det var noget med seks timers daglig træning.
Det kunne kun lade sig gare, fordi vi havde en
træner, der levede og Andede for spring. Tilmed
var Kramer i sommerferien ansat af Gladsaxe
kommune til at give skolebarnene springinstruktion, og det nad vi i en periode godt af. I dag har
træneren generelt ikke tid til at ofre sA meget«,
konstaterer de.

Forbilledet
Sestrene Bende (tv.), og Kirsten Velin har præget udviklingen i spring gennem mange Br.

Det var svammepigernes olympiske triumfer i
Londons Empire Pool i 1948, der vakte Bende
Velins interesse for svamning. Men det var den
kedsommelige plajen op og ned i bassinet, der
tidligt fik hende til at skifte til udspring. I dag ville det være utænkeligt, men dengang sluttede
KSG svammetræningen med et kvarters spring.
Og da klubben s& engagerede tyskeren Gustav
Kramer til at tage sig af springerne et par timer
om ugen, fik springdillen næring. Hvilket naturligt medfarte, at lillesaster Kirsten blev hevet
med op p& vipperne.
Historien om de to sastre rummer ikke OL-guldmedaljer, som den, der tilfaldt Stefani Fryland
Clausen i 1920. Tiden var Iabet fra svanhop med
og uden tillab. Europamesterskaber, som blev
Inge Beeken og Thomas Christiansen til del,
rummer deres medaljesamling ejheller. Men i
mere end ti ar - fra midten af 50'erne - tegnede
de dansk udspring p& spindesiden. Og de er de
sidste danske piger, der har kunnet hævde sig
internationalt. Selvom de som instrukt~rerog ledere har ast af deres viden og erfaring til nye generationer.

Morskaber
De er fra en tid, hvor der var lidt mere plads til

Frem til 1957 eksisterede der »forbudte« spring
for kvinder. De sværeste momenter ansAs for at
være risikable for det svage kan. Men det var jo
ogsA mænd, der sad i det internationale forbunds ledelse. Det forhindrede imidlertid ikke
Bende Velin i at træne de forbudte spring. SA da
der blev givet los, var der mange, der kunne lære
af danskeren, som samme Ar blev nr. 9 i EM.
»Vi havde p& det tidspunkt landskampe med
DDR, som vi bankede tre Ar i træk - frem til 1960.
Men asttyskerne startede simpelthen deres udspring ved at fotografere mine spring pA kryds
og tværs«, erindrer Bende Velin.
Siden har vilkarene ændret sig væsentligt.
»Men det er karakteristisk for spring, at alle uanset nationalitet er kolossalt hjælpsomme. Vi er
forenet i ransket om at se de bedste og mest
æstetiske spring. Man vil se noget lækkert og
godt, og kan ikke holde ud at stA pA bassinkanten og vide, hvad der er galt. Man m4 simpelthen
sige det«, siger Kirsten Velin.

Modet
»Det ser jo meget nemt ud bare lige at vade op
pA ti'eren og lade sig falde ud. Men der ligger en
pokkers masse teknik, kondition, koordination,
styrke - og mod bagved. Blot nedslaget fra et
tarnspring giver en kraftpavirkning pA,halvanden ton«, tilfajer hun.

Udfordringen
fascinerende
»Men det er jo netop udfordringen ved at overvinde sig selv og sin angst, der er s& fascinerende«, siger Bende. Mens Kirsten tilfajer, at hun
nyder at se mennesker bevæge sig smukt og
harmonisk. »Spring er en æstetisk oplevelse«.
»Man har altid ideen om det perfekte spring.
Men de sjældne gange, hvor alt klapper, faler
man virkelig, at man svæver«, siger Bende. »I
den situation risler det ned ad rygraden pA dig.
Det er en meget sanselig oplevelse«, sekunderer
Kirsten.
Med mere end en snes danske mesterskaber tilsammen, to nordiske titler hver og olympisk deltagelse (Bende 1960, Kirsten 1964), har de oplevet sejrens sadme og nydt de oplevelser, der er

eliteidrætsudaverens privilegium. Samstemmende beklager de, at idræt i skolen i dag sA
langt fra er, hvad det var i deres skoletid. »Sagde
læreren: b ~hofteleddet,
j
sA bajede vi i hoften. I
dag ved ungerne ikke engang, hvor hofteleddet
sidder«, konstaterer Kirsten Velin. »Det giver et
darligere grundlagu.
Men de klandrer ogsA svammeforbundet for at
have forsamt udvikling og uddannelse af kvalificerede instrukt~rer.Det er grunden til, at udspring i dansk regi 1982, trods Claus Thomsen
og Dennis Nybro, er et noget hensygnende foretagende. Der er ikke hajt skum som i deres tid.

Sidste skud pB den talentfulde stamme af springere er Dennis Nybro Sarensen, AGF, her sammen med formanden for
nanmarke ~ l u m n i c k nKnmltn Ninlr Unlet Carnnrsn

Kunsten i vandet
Yngste barn i den internationale svammefamilie
er synkro, som farst opnaede anerkendelse i
1960. Men der skal staves godt af i historien for
at finde de farste spæde, danske forsag p& at
give svamningen et kunstnerisk tilsnit.
I dag er det en pige-disciplin, for »mænd har nu
engang ikke samme flydeevne som kvinder«,
som den mangearige synkroleder Bue Foldager
udtrykker der.
Historiens krumspring og skæbnens ironi afslarer imidlertid, at det var et dusin drenge, der i
1901 lagde de farste figurer ved et stævne p& Orlogsværftets ophalerbedding. Og de var tilmed
fra hermes, der var mere end 100 ar om at acceptere kvindelige medlemmer.
Under ledelse af den beramte oversergent J. L.

Danielsen, der gav 40 ar af sit liv til svamningen,
vistes de farste evolutioner, som det hed. »De
blev udfart med ekcersitsmæssig najagtighed«,
noterede DIFs blad - og hilste nyskabelsen velkommen. Aret efter - endnu fem Ar far DSLFs
dannelse - afholdtes det farste danske mesterskab i DIFs regi. »Solo for herrer«, hvis man skal
pategne en nutidig terminologi.

Alsidige Octavius
Blandt de ypprste kunstsvammere i hine tider
var Octavius Srarensen. En glimrende svammer,
en fremragende og underholdende vandpolomalmand - og dansk mester i brydning. Og s i
var han iravrigt morfar til Kirsten Foldager. Hun,
der sammen med sin mand, Bue, mere end noKirsten og Bue Foldager har tegnet dansk synkroniseret sv~mning.

gen har tegnet dansk synkroniseret svtamning,
efter man sagde farvel til vandballet og figurlægning - som skumlere hanligt kaldte flydedokker.
Det er ikke altid skansomt at være pioner.

Inspirationen
Hvad der virkelig gav inspiration, var en amerikansk kvartets opvisning i 0bro-hallen i 1952.
Svtammeforbundets formand, Frede Borre, havde sikret sig de fire piger, som ved OL i Helsingfors havde betaget alle. De vendte tilbage i 1956
og 1960, hvor der stabledes helaftensforestillinger pA benene i Frederiksberg svammehal. Ved
alle besag boede de hos svammeie fra TII, Teknologisk Instituts Idrætsforening, der lige op til
fusionen med Hermes dominerede dansk
synkro-svamning.

i.

Kropsbevidst

.

I

.

Som vandpolo har synkro »arvet«ikke s& fa af sine udavere fra svamningen.
»Min træner synes, jeg havde en grim stil og
sendte mig til synkro for at lære kropsbevidsthed. Jeg oplevede tilfredsstillelsen ved at beherske alle muskler - og s& kom jeg hurtigere til
tops end i svamning«, forklarer Susanne Worm
fra Hermesllokes DM-hold.
Musisk og kreativ sans, kondition og udviklet
svammefærdighed, balance og kropskontrol er
de vidt forskellige krav, der stilles til synkrosvtammeren. Og de tider er forbi, hvor man dæk-

kede sig under kunstfærdige badedragter og frisurer med glitnende diademer. »Det er jo ikke
noget kostumebal«, konstaterer Susanne Worm.
Hun er tilhænger af den moderne, enkle stil og
bruger ikke som de bedste udlændinge, make
up i vandet. »Men det er med synkro, som med
skuespillere: Publikum og dommere sidder
langt væk, s& der skal farve til, hvis rnamogsa i
ansigtsudtrykket vil afspejle musikken. Det er vi
bare ikke dygtige nok til, for det er svært at se
naturlig ud, nar man er ved at sprænges af luftmangela.

Musikken og moralen
Musikken er en væsentlig del af synkrosvtamningen. Men hvor man tidligere udpræget anvendte.
taktfast, klassisk musik, arbejdes der i dag med
jazz, beat og andre moderne rytmer.
»Man kan godt sige, at hvor musikken tidligere
anslog takten, skal den i dag understatte indholdet i avelsen. Hvor der tidligere var mange ting,
man ikke matte og kunne i en synkrokonkurrence, er friheden til at skabe et helhedsudtryk, at
fortolke musikken, udvidet. P& sin vej afspejler
..
det en samfundsudvikling, hvor maralske skranker er nedbrudt«, siger Susanne Worm. Med optagelsen pA det olympiske program i 1984, ser
*.
- ;
_
synkro-folket sig reelt anerkendt. »Vist har der i
.
C
mange ar været EM og VM, men det er ligesom,
man farst rigtigt er accepteret, n i r man kommer
',
med til de olympiske lege. Det er nu engang det
sttarste i Idrættens verden«, mener Susanne .
Worm, en af nutidens kunstnere i vandet.
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Ikke e n sport,
men en sag

VERDENSREKORDER sat af danske svammei~

(y = yards)

Else Jacobsen
200 m brystsv..

1932
1014
2914
.

Der var engang, hvor det var forbundet med haje
badestraffe at rare en druknet, uden at avrigheden, som det hed, var til stede. Det betragtedes
som vanærende at besmitte sig med beraringen
af druknende eller druknede mennesker. Thi S&danne kunne være ofre for forbrydelse, ulykke
eller selvmord.
Med tiden kom man dog rundt omkring pA andre
tanker. Foreningen til Druknendes Redning, der
blev stiftet i Amsterdam i 1767, farte en hard
kamp mod den fordom, at druknede var forheksede mennesker. I dyst med overtroen, blev
grunden til livredningen lagt - og iavrigt var det
danske præster, som fik uddelt det farste hæfte
om livredning. 1 1770 var de nærmest til at bekendtgare sadan for befolkningen.

HN-metoden
Ved stiftelsen af Dansk Svamme og Livrednings
Forbund i 1907, konstateredes det med statistisk vægt, at omkring 300 mennesker Arligt omkom ved drukning. Derfor var det et primært mal,
at fremme svammefærdigheden over det ganske land, til gavn for folket og nationen. Interesserede kunne statte formalet med et Arligt medlemsskab til 6 kr.
Allerede to Ar efter, udgav DSLF sin farste pjece
om vejledning i livredning. En af forfatterne var
oberst og gymnastiklærer Holger Nielsen. PA
Ordrup Gymnasium havde han far Arhundredeskiftet opfundet hAndbold. Men trods dette spils
internationale udbredelse, huskes han i dag mere for sin metode til genoplivning af skindade.
er Nielsen fremvise

som 66-Arig i 1932, og den gav ham verdensberammelse. Den aflaste den &kaldte Schafermetode, der nærmest kan sammenlignes med
hjertemassage - givet pA ryggen!
»HN-metoden er genial, fordi den var sA enkel,
at enhver kunne lære og bruge den. Banebrydende i sin effektivitet, selv om indblæsningsmetoden (mund til næse) siden har vist sig endnu bedre«, siger Erik Kjeldsen, Dansk Livredningsforbunds formand indtil sammenlægningen med
Dansk Svammeforbund i 1979.
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Else Jacobsen
200 y brystsv..

Ragnhild Hveger
400 m fri sv. ............. 5.14.2
Ragnhild Hveger
200 m rygsv..
2.41.3
Ragnhild Hveger
880y fri sv.. ............. 11.16.1
Ragnhild Hveger
1000 m fri sv. ............. 14.12.3
Ragnhild Hveger
300 m fri sv. ............. 3.50.1
Ragnhild Hveger
400 m rygsv.. ............ 5.44.5
Inge Sarensen
500 m brystsv.. .......... 8.01.9
Ragnhild Hveger
5.57.9
500 y fri sv.
Ragnhild Hveger
400mfrisv. ............. 5.14.0
Ragnhild Hveger
5.12.4
400 m fri sv.
Ragnhild Hveger
400 m fri sv.
5.11.0
Ragnhild Hveger
440y fri sv. . . . . . . . . . . . . . 5.12.8

Statsautoriseret

Susanne Worn
med bjergedukke.

...

.............

Men mange har ydet en uvurderlig indsats for at
fremme livredningssagen: At kunne redde sig
selv og yde hjælp til andre. Karakteristisk er det,
at mange var skolefolk. ~Svammeundervisningi
skolen er jo egentlig mere en livredningssag
end idræt«, siger Kjeldsen.
I en lang Arrække fungerede nu afdade gymnastikinspektar Johan Johansson egenhændigt
som censor for lærere, der ville have svammeeksamen. Denne kranikeskriver har ikke glemt
den lille, brysk udseende censor, der bjæffede
ud over bassin og bjærgedukke: Hvem har lært
den mand at bjærge! Og det var ingen kompliment!
Holger Nielsens metode har bidraget væsentligt
til at skabe respekt om dansk livredning ude i
Europa. Det mærker vi endnu i dag. Men det
skyldes ogsA den organisation, der gennem
mange Ar har hendetegnet arbejdet, og ikke
mindst de folk, der som skoledirektar Clemmensen, Niels Jagd, Johansson, Poul Schussler og
jyden A. F. Gundelach nærmest viede deres liv
til sagen.
At den indsats ogsA har vundet politisk respekt,
afspejles i den omstændighed, at Livredningsselskabet administrerer dansk idræts eneste
statsautoriserede prave, livredderpraven.
»Der er en stilstand i ajeblikket, som jeg ikke
kan lide. Men i de enkelte klubber arbejdes der
med sagen. Vor store dommerstab er i aktivitet
Aret rundt, for der er mange, der aflægger livredderpraven Ar efter Ar. Nogle er oppe pA 40 gange, og det er glædeligt. De trækker andre med;
livredning breder sig som ringe i vandet«, siger
Erik Kjeldsen.

Else Jacobsen
100 m brystsv..
Else Jacobsen
200 y brystsv..
Else Jacobsen
100 m brystsv..
Else Jacobsen
200 m brystsv..

...

Ragnhild Hveger
440y fri sv..
5.29.9
Ragnhild Hveger
5OOy fri sv.. ............. 6.14.8
Finn Jensen
400mbrystsv ............ 5.45.0
Valborg Christensen
100 m brystsv.. .......... 1.22.8
Ragnhild Hveger
500mfrisv. ............. 6.45.7
Grete Frederiksen
1500 m fri sv. ............. 22.36.7
Ragnhild Hveger
800mfrisv. ............. 11.11.7
Ragnhild Hveger
1000 m fri sv. ............. 14.35.6

Skolesvc~mning

Holdkap 4 x 100 m fri sv. .. 4.29.7 abrohallen
Elvi Svendsen - Gunvor Kraft Birte Ove-Petersen- Ragnhild Hveger
115
Ragnhild Hveger
500 m fri sv. ............. 6.39.1 abrohallen
317
Ragnhild Hveger
1500mfri sv.
21.45.7 Helsingar
317
Ragnhild Hveger
1 mile fri sv. .............. 23.11.5 Helsingar
118
Ragnhild Hveger
400 m fri sv. ............. 5.06.1 abrohallen
Tonni Pedersen
718
1000yfrisv ............... 13.15.9 Sanderstr.
419
Ragnhild Hveger
1000 y fri sv.
12.36.0 Helsingar
1119
Ragnhild Hveger
200 m fri sv. ............. 2.21.7 Arhus
2110 Ragnhild Hveger
3.25.6 abrohallen
300y fri sv.
7110 Holdkap 4 x 100 m fri sv. .. 4.27.6 abrohallen
Eva Arndt (1.06.5) - Gunvor Kraft
(1.07.2) - Birte Ove-Petersen
(1.07.4) - Ragnhild Hveger (1.06.5)
812

1927
2018

Dbrohallen
abrohallen

1912
Duisburg
2412
Dusseldorf
2612
abrohallen
2314
Amager Helg.
2314
Sanderstr.
Helsingar

Inge Sarensen
400 m brystsv.. .......... 6.16.2
Ragnhild Hveger
100y fri sv.. ............. 59.7
Ragnhild Hveger
500 m fri sv. ............. 6.34.3
Inge Sarensen
500 m brystsv.. .......... 7.58.8
Ragnhild Hveger
220 y fri sv. .............. 2.22.6
Holdkap 4 x 100 y fri sv. ... 4.08.1
Kirsten Ove-Petersen - Birte
Ove-Petersen - Norma Hynne
Jensen - Esther Michelsen

Ragnhild Hveger
500 m fri sv. ............. 6.27.4
Ragnhild Hveger
1000 m fri sv. ............. 14.09.2
Ragnhild Hveger
1500m fri sv. ............. 21.10.1
Ragnhild Hveger
400 m fri sv. ............. 5.05.4
Ragnhild Hveger
300 m fri sv. ............. 3.42.5
Ragnhild Hveger
400 m fri sv. ............. 5.00.1

Frederiksberg
Arhus
Stockholm
Stockholm
Frederiksberg
abrohallen

abrohallen

25 m

Arhus

25 m

Frederiksberg

25 m

abrohallen

25 m

abrohallen
abrohallen

25 y
25 y

abrohallen
Helsingar
Helsingar
Svendborg
Frederiksberg
Frederiksberg

abrohallen
Ragnhild Hveger
400 m rygsv.. ............ 5.38.2
Ragnhild Hveger
800 m fri sv. ............. 10.52.5
Ragnhild Hveger
880 y fri sv. .............. 11.08.7
Ragnhild Hveger
1000 m fri sv.
13.54.4
Ragnhild Hveger
1500 m fri sv.
20.57.0
Kirsten Busch Sarensen
100 y fri sv.
59.5

Arhus
Gent
Magdeburg

.............
.............
..............

abrohallen
abrohallen

Ragnhild Hveger
300 m fri sv.
3.48.8 Frederiksberg
Ragnhild Hveger
400 m fri sv.
5.08.2 Frederiksberg
Ragnhild Hveger
300 m fri sv. ............. 3.46.9 Arhus

.............
.............

1939
1811

abrohallen
Sanderstrand
Sanderstrand
Sanderstrand
Sanderstrand
Arhus

25 m
25 m
25 m

Ragnhild Hveger
440 y fri sv. .............. 5.1 1.5 Frederiksberg
Ragnhild Hveger
500 y fri sv. .............. 5.53.0 Frederiksberg

.

1,

2 7

~rl#c~fithansen
l yfflgv
#

,..............
,6 0brohallen

l & y frlsv..

l?&'
1412
2412

.............

Knud Glele
2@m brystsv..
Knud Glele
y brystsv..

..........
...........

25y

25m

58.2 Svendborg

2.37.4

.

Frederiksberg 26 m
25 m

2.38.8 Odense

lalt 88 vel$enqrekorder af danske svemmere.
~efa#te$ier Ragbhlld Hveger sig for 42 lndivlduelle rekorder + 2 l
holdkap.

I

Nardiske n mesterskaber

V~r&Sv@mmere
har vundet et stort antal guld-, splv- og bronzemede)jei ved NM. En vaesentllg del af dlss~medeljeulndereer geng "re fra tldligere nævnte under V&QL.Vki og EM.
VIher koncentrereos om NMevlndereIudsprlngog en enkelt NMsejr 1 vandpolo.

\1f4

-*-%w

1B l@knhavn
l#ONO
1931 Helsingfors
1933 WbeHhavn
1935 Oslo
I939 Helsingfors
1$49 Helslhgfilrs
1881 Alborg
1953 VaIQorg
1957 WyCgfors 1- ?@
nra
W
\tii
1963 W
IS37 &abarthavn
l p 3 J,Qnk$plng
1981 Hái3iar

Grete Prlergeard
Ingtld Larsen
Inger Kragh
IQger Qgh
Birte Chrlstophersen
Thomas Ohrlstlansen
Birte ~hristopheisen
Thomas Chrlstlansen
~ i r g iWeygaard
t

DKG
DKG
KG
KG
KI
Loke
K1
Loke
KSG

Herold Jansson
@an$t@kte sprlng)
.Guend Palle Sqrensen
~difh
BWkmann Nlelsen
Ingrld Lanen
Inger Kragh
Inger Kragh
Inge Beeken
Blrte Chrlstophersen
Thoms9 Chrlstiansen
Blrte ObrJstophetsen
Thomas Chflstlansen
Jacob Gjerdlng
Bende Velin
Bende Velln
Kirsten VBlln
Klrsten ~ e l l n
Clcius Thomsen
Cléilis Th~msen

Hermes

19tjl Oharlotte Pbtersen Alf6itslund
100 m brystsv.
@% l
~ y t t eHanrsen
Frem
1981 Susanne Nlelsson AGF
VS
200 m brystsv. 1921 Edle Nlelsen
1981 Susanne Nlelsson AGF
Edle Nielsen
VS
100 m rygsv.
1981 Lene Vltus Nlelsen LKI
200 m rygsv. 1- Kirsten Mlchwlssn Trlton
1981 LetyUltus NlelBen Lffl
100 m butterfly 1949 Bjrte Lundqulet
Triton
1981 Llsleth krlstlansen AGF
USG
200 m butterfly 1@6 Kirsten Strenge
1981 Mette B. ens én hlborg
200 m medley l986 Klrsten Stranqe
U$G
l981 Susanne NiQlsson AGF
400 m medley 1962 Ingellse Sahletz
TI1
1981 Mette Christensen Alborg
4 x 100 m fri 1934 D.K.G.
1981 LKi
4 x 100 medley 1050 D.K.G.
1$8l AGF
50m svemning+
50 m bjergning 1944 Fritze Nathansen AGF
1981 vivian Zlnk
OSLF

lwl

. Hemr

100 m fri sv.

Hermes
KI
DKG
KG
KG
Ki
KI
Loke
KI
Loke
Herines
K8G
KSG
KSG
Triton
Hermes
HemieslLoke

1896 Edgar Aabye
1981 Peter Rohde
200 m fri sv. 1941 Poul Petersen
l961 Morten Hausborg
400 m fri sv. 1934Jergen Jergensen
1981 Mbrten Haugborg
1500 m fri sv. 1916 Hj. Saxtorph
1981 Jon Aestoy
100 m brystsv. 1948 Kaj Petersen
1981 Peter Rohde
200 m brystsv. 1916 Hj. Swtorph
1981 Per Clausen

HermeslLoke

oMa

NQ tun
P:!l 8
Neptun

::T

DMG
HBrmeslLoke
HELlOht)s
S&ddhgGuld8glr
100 m rygsv. 1934 Hans Malmstr0m HG
l@? Peter RohUe
HemeslLoke
200 m rygsv. 1917 Knud Rasmussen Hermes
l @ ? Henrik Holdt
IHF
l00 m bytterfly 1849 Kaj-Petersen
DMG
l981 W e n 0stberg
NBIQs~ov
200 m butterfly 1969 Knud Glele
Sparta
@@ l
Jon Hmtoy
AGF
200 m medley 19@3 Lars Krqus Jensen P.08

.-.

FE
O' ! ! ! ! !#!

Irnik, N w e
Det danske vandfr~loholdoverraskedeved at vinde NM med felgende sejrsclfre 1 de enhelte kampe:
Island 11.2, Nopgfi 7-5, ~ l n l ~ l4.1,
i d Sverige 76.
Holdet: Borge Bsrgesen og Hans Chr. Jensen (m&lrnsend), Vilhelm
Hansen, HQlQerRllse, Erlk Christcrpheraen, Kai Warming, Flnn Jensen og 018 Lgmbert. Res,: John Jacobsen.

K.A.~.
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