
Der er for megen rummel omkring olympiaden 
Det er ikke ulejligheden værd at drage til München, siger Niels K jems, der (også) var med 
i Stockholm i 1912 

indbudt gymnastikhold fra de tilsvarende 
lande, og fra Sønderjylland var 

vi mødt med et hold på en snes mand. 
Men vi kom ikke til at vise, hvad vi 
kunne: Man forlangte, at vi skulle optræde 

under tysk flag. Det ville vi' ikke! 
I stedet gav vi på hjemrejsen en 

opvisning i Odd-Fellow-palæet i København. 
Den „rigtige" Lingiade blev 

afholdt i Stockholm 1939 —  også i 
skyggen af en kommende verdenskrig. 
Jeg var med —  men morsomt var det 
ikke at se det tyske hold på ved omkring 

1.000 mand optræde med en 
perfektionisme, der varslede ilde . . . 

—  V ille det ikke være interessant 
at se, hvorledes det går til i München? 

—  Nej, tak. Der er for megen rummel. 
I min tid var vi amatører, der 

trænede i fritiden. Man har ikke indtrykket 
af, at dette stadig er tilfældet 

... v. Niels K jems fotograferet under jepaeatioa a£ en gammel væv. 

Flensborg. Nej, Niels K jems drager 
ikke til olympiade i K iel eller München 

i år. Den 84-årige i Harreslev, 
kendt Sydslesvig over som vandrelærer, 

husflids-instruktør og gymnastikentusiast, 
ville ellers have god grund 

til det: Han var —  med olympiade-præsidenten 
Avery Brundage —  blandt 

deltagerne i olympiaden 1912 i Stockholm. 
Brundage nedlægger som bekendt 
sit hverv i forbindelse med 

„München", og Niels K jems har heller 
ikke lyst længere. „Der er for megen 
rummel omkring olympiaden nutildags", 

siger han. 
—  Kunne det alligevel ikke være 

fristende at se, hvorledes tingene udspiller 
sig 60 år efter? 

—  Jeg tror ikke, at det er ulejligheden 
værd! V i var i 1912 vistnok noget 

anderledes indstillet, end man i 
spurtewerdeoen es det i dag. Jeg vex is 

Stockholm som medlem af et gymnastikhold 
—  vel at mærke et hold, ikke 

som enkeltmand. I dag er holdgymnastik 
ikke efterspurgt mere. 

—  V i kunne tage fejl —  men De 
var jo vist tysk statsborger også i 
1912. Var De med et „Fader Jahn"hold? 

—  Et tysk hold?! Nej, jeg var da 
naturligvis på et dansk hold, med 
Niels Bukh. Det var måske lidt snyd, 
men et særligt forhold gjorde sig gældende: 

Gymnastikhold fra hele verden 
var indbudt til så at sige lidt i kanten 
af olympiaden at vise, hvad de kunne. 

Baggrunden herfor var, at man 
ville markere den ikke mindst for de 
skandinaviske lande afgørende betydning, 

som Per Henrik Ling har haft 
for gymnastikken. Ved gymnastik forstår 

man, sagde Ling, en alsidig udvikling 
af kroppen, ikke en specialise¬ 

ring som den, vi nu ser i næsten afskrækkende 
grad. V i gjorde gymnastik 

i Lings ånd, ikke for at vinde, 
men for at være med! 

—  Også en tysk statsborger kunne 
altså være med på et dansk hold? 

—  Jah, det kneb lidt, men det gik. 
V i var vel omkring 300 karle og piger 

på det danske hold, og en enkelt 
tysk statsborger kunne således ikke 
forstyrre helhedsbilledet. 

—  Men olympiade-deltager var De 
dog under alle omstændigheder? 

—  Naturligvis. 
—  Var der ikke noget med en 

egentlig „Lingiade" også i Sverige? 
—  Det var i 1914, henholdsvis i 

1939. I 1914 afholdtes i skyggen af den 
truende verdenskrig en industriudstilling 

i Malmø, hvori deltog de til 
Østersøen grænsende lande, en såkaldt 

,, Ba ltikum-txtøtilling". Hertil var 


