VM i simning 11/8 2010 kl. 16.00
– John Tufvesson memorial
John Tufvesson föddes av mycket fattiga fiskare för mer än 100 år sedan i Vitemölle. Föräldrarna var
så fattiga att de inte hade någon båt utan fick simma ut med garnen. De blev av förståeliga skäl mycket
duktiga simmare. Sonen John fick naturligtvis tidigt hjälpa till med fisket och blev därmed en
utomordentligt duktig simmare.
En dag blev dock det fattiga livet i Vitemölle för mycket så han simmade ut till en skuta som låg på
redden. John lyckades övertala kaptenen om att få följa med mot att han ryktade kölsvinen. Skutan var
destinerad till Amerika och där simmade John i land.
John uppmärksammades som simmare och kom att tävla för USA såväl i olympiaden i Paris 1924 som
i Amsterdam 1928.
Han amerikaniserade sitt namn till Johnny Weismuller, efternamnet för att hedra sin födelseort.
Under sitt simmande i USA, i såväl Atlanten som Stilla havet samt i de Stora Sjöarna, träffade han,
oklart var, den 17 år yngre, Esther Williams. Tycke uppstod och sonen Jerry, som behöll sin moders
efternamn, avlades.
Faderskapet har väl ibland, av olika anledningar, ifrågasatts men man ser tydligt att Jerry Williams är
nära besläktad med fiskarna när han på scenen står med vidöppen mun som en fisk i syrefattigt vatten.
Eftersom familjen Tufvesson inte förfogade över någon båt behövde de heller inte någon plats i
kåsorna utan startade direkt från stranden omedelbart söder om nuvarande mudderverksmaskinhuset.
Just här skall det som kallas VM i simning starta, men namnet ”John Tufvesson memorial” kommer
bara att gälla för det första loppet, det i traditionella simdräkter skapade av paret Johnny och Esther.

Det är inte klart om sonen Jerry Williams kan deltaga då en elektrisk gitarr inte tål vatten men han kanske ”dyker upp” under
kvällens pirparty.
Tufvessons hade extra mycket kork i näten men var alls inte korkade.

Fakta kommer från Killebacka Radios arkiv lämnade av Sverker Andersson.

