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Historisk biografi om tre kvindelige svømmere i1930´erne, der for altid ændrede svømmesporten og
danskernes syn på kvindelige sportsudøvere. I en kulturel og politisk brydningstid banede de vejen for

generationer af (sports)kvinder efter dem.

De tre svømmere: Jenny Kammergaard, Ragnhild Hveger og Inge Sørensen satte Danmark på verdenskortet
allerede som ganske unge piger med historisk gode svømme-præstationer, der gav dem et massivt folkeligt

gennembrud. For første gang overgik kvindelige atleter deres mandlige kollegers præstationer.

Jenny Kammersgaard sætter bl.a. dansk længderekord i havsvømning i 1938 ved at svømme fra Gedser til
Warnemünde på kun lidt over 40 timer, og aviser i hele verden skriver om hendes bedrift. Ragnhild Hveger
med sine utallige rekorder regnes stadig for den måske bedste kvindelige svømmer, verden nogensinde har

set, og Inge Sørensen (´Lille Henrivende Inge´ i folkemunde) var en af de yngste OL-medaljevindere
nogensinde, da hun kun 12 år gammel deltog ved OL i Berlin i 1936 og vandt bronze i 200 meter fri.
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