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Simning

Malmösimningen fyller 150 år
Malmösimningen gör sina första avtryck i augusti 1869. Närmare bestämt den 10 augusti detta år
bildades Malmös första idrottsförening på Hotell
Kramer. Dåförtiden en födelse på punschstimmig
lokal som det sig bör när en idrottsförening såg
dagens ljus på 1800-talet. Idrotten vid den tiden
var något som var förbehållet de högre klasserna
i samhället och simningen den gången var mer
simkunnighet än simidrott.
Malmö Simsällskap eller MS firar 150 år tillsammans med sina samarbetspartners Limhamns Simsällskap och dessa föreningars moderna dräkt –
nämligen Malmö Kappsimningsklubb. Limhamns
Simsällskap tillkom som en motreaktion på just
MS år 1925 och många år senare flöt dessa klubbars
strömmar samman i det som 1982 kom att bli Malmö Kappsimningsklubb. När vi i dag skriver 2019
har de tre föreningarna helt assimilerats av MKK
och verkar sedan ett par år tillsammans under ett
gemensamt tak och i dag finns bara MKK som ansikte utåt.
Men idrottsföreningar består av människor och
simklubbarna i Malmö har alltid tillhört stans
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största föreningar – medlemsmässigt. Topp 5 i Malmö har många gånger bestått av tre simklubbar och
då räknar vi också in syskonklubben SK Ran plus
ett par andra av stans tungviktare i idrottssammanhang.
När man skrapar på ytan vad avser persongalleriet i de tre simklubbarna urskiljer sig många personligheter. Alltifrån högreståndspersoner i det forna
1800-talet fram till toppidrottare och ledare från
2000-talet. Namn som Gunnar Larsson, utsedd till
Skånes bäste idrottsman under 1900-talet av tidningen Sydsvenskan 1999, sport/press/sim-oraklet
Birger Buhre, simhoppare som Tord Andersson och
Birte Hansson samt senare års simstjärnor som Stefan Persson och Martin Gustavsson, tillsammans
med ledargestalter som Greg Connell och Lars-Erik Paulsson samt EM-medaljörer som Malin Nilsson och Gunilla Jonsson. Dessutom klassiker som
kanalkrosserskan Sally Bauer och Europarekordhållaren Orvar Trolle. Ja, det är massor av dem
som verkar inom simningen och vi ska ge er några
exempel i detta avsnitt av Idrottsmuseets årsbok.
Mycket mer finns i 150-årsboken, som kom ut i augusti 2019, och under hösten 2019 ska webben fyl25

Gunnar Larsson. Foto: Lars Eric Paulsson

las med massor av extramaterial som inte fick plats
i jubelboken.
Malmö Simsällskap
Den 10 augusti 1869 hölls ett möte på Hotell Kramer i Malmö. Målet var att bilda ett simsällskap för
att utveckla simkonsten i stan. Malmö Simsällskap
var fött och Malmö hade fått sin första idrottsförening. Det var det första bildandet av MS. Redan
efter några år hade luften gått ur simballongen
och det skulle dröja till 1887 innan samma personer, som var inblandade 1869, gjorde en återstart av
föreningen. Ja, egentligen var det en kvinna, simlärarinnan Wallin som stod bakom det hela. Den
här gången varade entusiasmen i fyra år innan MS
återigen gick i dvala. Tredje gången gillt kom år
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1900 då en handlare vid namn Göthe Thomée var
den som verkligen tog tag i sällskapet, reformerade
föreningen och gjorde det till en idrottsförening på
alla sätt. Man rekryterade Erik Bergvall som simlärare. Bergvall är en av svensk idrotts allra största
ledare genom tiderna. Han startade Svenska Simförbundet, det internationella simförbundet FINA
och var också dess ordförande, organiserade samt
ledde stora delar av OS 1912 och var Stadionchef i
Stockholm under många år. Ganska snart organiserade man också det första SM-tävlingarna i Malmö.
Det var år 1905. Ett arrangemang som skulle komma tillbaka 1919 och 1944 – plus i mer modern tid
också ett flertal gånger.
Idrottsligt kom Malmö Simsällskap ganska snart
att hävda sig. August Gerlach Richter var MS’ förSIH

ste olympier redan 1906. Malmöidrottens första
kvinnliga mästarinna blev Emy Machnow 1913. Då
vann hon 100 meter frisim. Detta var en bedrift
hon skulle upprepa ytterligare tre gånger. Frisimmet kom att bli Malmösimningens specialitet. Man
skulle kunna säga att svensk simnings frisimvagga
stod i Malmö. Under perioden 1916–1922 vann MS
frisimslagkapperna på SM sex av sju gånger. Detta
för herrar. Damerna kunde man inte vinna eftersom lagkapper för damer först 1934 kom med på
SM-programmet. Men då vann Malmö Simsällskap
den första lagkappen som stod på spel.
Under denna gyllene frisimsperiod i Malmö var
Orvar Trolle det stora namnet. Trolle, som slog Europarekord på 100 meter frisim med 1.01,8, var den
store simstjärnan i landet innan det blev dags för den
store artisten, Arne Borg. Men detta är en helt annan
historia. När det sista lagkappsguldet på 4x100 meter frisim simmades hem ingick en Eskil Lundahl i
laget. Han hade ett simsätt som var snäppet bättre än
frisimmet – nämligen ryggsim. Ett simsätt som han
året därpå, 1927, simmade så pass bra att han blev
Europamästare när de andra EM-tävlingarna hölls i
Budapest. Eskil blev klubben förste EM-segrare. Det
skulle ta 43 år till nästa …
Under 1930-talet fortsatte frisimsdominansen i
landet med skånska förtecken. Fem raka SM-guld
på 100 meter frisim blev det för Ingrid Stenmarck.
Hon ingick också i det lagkappslag, som vann första
SM-lagkappen för damer 1934. Detta lag innehöll
en annan stor profil inom simningen. Nämligen Sally Bauer som under några år gästspelade i Malmö.
Annars är Sally Bauer ju Helsingborgssimningens
stora ikon. Men under åren i mitten av 1930-talet
bodde hon i Malmö och simmade för MS.
Under krigsåren var det mest damerna som stod
för grannlåten i MS, resultatmässigt. Ann-Marie
Haine blev den första stjärnan som dominerade.
Hennes karriär blev kortvarig inom simning då hon
efter att ha antagit efternamnet Almgren fortsatte
inom tennisvärlden och bland annat blev svensk
mästarinna i mixeddubbel tillsammans med legendaren Torsten Johansson. Ann Kjerstin Sörensen
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och Marianne Nilsson var andra simmerskor i samma generation och höll tag i simningen till de nådde
svensktoppen. De båda vann SM-guld 1943–1944.
Fortsättningsvis under den så kallade Ribbanepoken blev det ganska tunnsått med framgångar.
Det skulle dröja fram till 1953 på Jan Olov Larsson,
”JIO” kallad, skulle skrällvinna 200 meter fjärilsim
på SM i Linköping. Han kom att bli en av SM-historiens största skrällar. Han kom från absolut ingenting och vann. En färgstark person som var utbildad läkare och dessutom agerade stuntman (i
Tarzan-filmerna).
När Simhallsbadet stod färdigbyggt 1956 kom
simningen i Malmö att revolutioneras med rationell träning efter ett snitt som mer liknar det som
förekommer nu på 2000-talet. Första SM-guldet
kom 1959 för herrlaget på 4x100 meter medley. Under några år hade de största framgångarna i Malmösimningen då kommit från grannklubben SK
Ran, med bland andra systrarna Larsson, Karin och
Kristina. Men det skulle komma mer Larsson på
prispallarna. Men då från MS.
Under tiden kom den störste ledaren i MS-leden,
att ta ett steg fram till bassängkanten. Birger Buhre, simälskaren, sportjournalisten och inte minst
grundaren av dessa böcker från Idrottsmuseet –
skulle samla ett stort gäng damer runt sig, som kom
att simma hem ett antal SM-guld till klubben under
de första åren av 1960-talet. Namn som Marianne
Stridh, Marianne Sjöström och andra. Birger var
ju en vandrande marknadsföringssymbol för simningen och kom att från slutet av 1930-talet in på
1970-talet vara den som under längst period gjorde
för reklam för Malmösimningen.
Under nästan lika lång tid skulle vår största
kvinnliga simhoppare, att personifiera sin idrott.
Birte Christoffersen eller som hon kom att heta under sin aktiva simhoppskarriär, Birte Hansson, sedermera Ekberg. Birte, som under London-OS 1948
tog silver för Danmark, flyttade till Sverige under
början av 1950-talet. Först till Stockholm och sedan
till Malmö. Birte kom att hoppa hem 25 SM-guld
i MS-dräkten. Total 40 med sejouren i Stockholm
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inräknad. Till detta ska läggas OS- och EM-finaler
och under många år titeln ”Nordens bästa simhopperska”. På herrsidan kom Birte att få en kollega
som inte heller gick av för hackor när det gällde
att ta sig upp och ned från svikter och trampoliner.
Tord Andersson var redan medlem i Malmö Simsällskap under moderns graviditet. Tord Andersson
vann 25 SM-guld under sin långa karriär. Men allra
största insatsen rent sportsligt var hans EM-silver
1966. Det året vann han också ”Sexnationers” och
blev en stor idrottskändis genom att simhoppningen och simningen under de här åren hade massor
av tevetid i den enda kanalen som fanns till buds
(om man inte rattade in dansk teve).
I mitten 1960-talet kom Lars-Erik Paulsson som
simtränare till Malmö och med honom – en uppdatering av simträningen i Malmö. Han slog klorna i en talang, som Malmösimningen hade vaskat
fram. Namnet var Gunnar Larsson. Han var inte
bäst i stan inledningsvis. Det var välbekante brottsutredaren Jan Bertil Cederholm i grannklubben
Ran, som var mest talangfull och definitivt snabbast. Men det skulle inte dröja länge innan Gunnar kom att bli bäst i Malmö i sin åldersklass och
ganska snart också bäst i landet – och detta till den
Stockholmsdominerade simningens fasa. Svenska
rekord av Gunnar togs inte på allvar utan hade simmats i ”för snabba bassänger” för att vara OK. Det
blev tändvätskan för Birger Buhre och Lars-Erik
Paulsson att göra något stort inför året 1969. Året
då klubben skulle fylla 100 år och då var det på
sin plats att någon annan än en Stockholmsklubb
skulle vinna klubbstriden på SM. Stockholm hade
prenumererat på denna titel sedan 1899. Lars-Erik, kallad ”Pålle”, drog i två trådar och så hade två
nya simmare kommit till MS. Landslagssimmarna
Hans Ljungberg och Berit Larsson. Dessa två, tillsammans med den bedd som fanns i MS, gjorde att
klubben skulle förgylla sitt 100-årsjubileum 1969
med att bli landets bästa klubb.
Åren därefter skulle bli ännu mer omsusade.
Gunnar Larsson kom att få ett internationellt genombrott vid EM 1970, med tre guld och ett silver
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samt världsrekord – och helt plötsligt hade han nått
rockstjärnestatus. Vid hemkomsten till Bulltofta efter EM mötte 10 000 människor på flygplatsen. Med
dagens mått helt osannolikt. Men det var inte bara
Gunnar som vann medaljer på EM Barcelona. Gunilla Jonsson tog steget upp som svensk simdrottning, vann silver på 400 meter frisim och tog lagkappsmedalj. Malmö Simsällskap hade ordentligt
tagit steget upp på den internationella scenen. Men
mer skulle komma. Två år senare inträffade det som
skulle göra att Gunnar Larsson 1999 utnämndes till
århundradets idrottsman i Skåne: dubbla OS-guld
i München. Händelser som vi ingående har skrivit
om i tidigare årgångar av Idrottsmuseets årsböcker. De dubbla gulden följdes upp av Sveriges första
VM-guld i simningen när han vann 200 meter medley i Belgrad 1973.
Efter den gyllene epoken kom några tunna år för
Malmö Simsällskap. I mitten av 1970-talet var MS
Skånes bästa ungdomsförening och detta skulle bli
grunden till det som senare skulle bli Malmö KK.
Simmarna gjorde sitt sista mästerskap för Malmö
Simsällskap 1981. Året därpå blev det som länge
hade stötts och blötts – bildandet av Malmö Kappsimningsklubb – verklighet. Simhoppningen tävlade dock vidare i MS’ färger och den sista som vann
ett SM-guld som MS:are – var Josefin Askagården.
Därmed var MS historia som elitförening slut. Men
simskoledelen skulle fortsätta många år till. 2017
sattes punkt för dessa aktiviteter och de gick över i
Malmö KK:s verksamhet.
MS’ verksamhet och 148 års historia hade kommit till ett slut.
Limhamns Simsällskaps historia
Under början av seklet hade det vid flera tillfällen
gjorts försök att starta en simförening i Limhamn,
men först i slutet av juli månad 1925 kom det upp
ett anslag med en vädjan till alla dem, som hade
något intresse av att bilda ett simsällskap, att de på
bifogad lista skulle teckna sina namn. Initiativtagarna och undertecknarna på anslaget var herrarna
J H Nilsson, Otto Strid och Wendel Carlsson.
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Projektet diskuterades man och man emellan och
alla fann initiativet berömvärt och ett 30-tal namn
kom snabbt upp på listan. De tre stiftarna kunde
sedan den 25 augusti 1925 ha ett första konstituerande sammanträde på Strandhotellet i Limhamn.
Här bildades Limhamns Simsällskap Förlagan till
stadgar föredrogs och antogs och den första styrelsen fick följande sammansättning:
bokhandlare J H Nilsson, ordförande, fröken Annie Tuvesson, vice ordförande, Otto Strid, sekreterare, och folkskollärare Andrén blev kassör. Övriga
styrelseledamöter var fröken Margot Matulsky och
fröken Dagny Persson. Värt att notera: redan i den
första styrelsen var kvinnor representerade. Det
var tre män och tre kvinnor. Tyvärr inget som föreningen under följande år levt upp till.
Nu gällde det att få igång verksamheten och AB
Stranden kontaktades, vilket ägde Limhamns SaltSIH

sjöbad. Redan första året fick simsällskapet följande förmåner:
• Kostnadsfritt disponerande av Limhamns Saltsjöbad mellan klockan sju och åtta för simundervisning.
• Anläggandet av startpallar och vändplankor för
en 20-meters simbana.
• Frikort till styrelsen och tio procents rabatt på
årskort till medlemmarna.
Undervisningen pågick varje helgfri dag mellan klockan sju och åtta. Glädjande nog var uppslutningen mycket god, i synnerhet på flicksidan.
Många lärde sig simma. Tolv simmare klarade kandidaten och tio simmare tog magistern. Vid promotionen det första året var det fullt på badet, 250
personer hade infunnit sig. Publiken underhölls
med musik av Sagostundernas orkester. Redan året
därpå hade föreningen en egen orkester och detta
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under ett tiotal år framåt. Funktionärerna var dagen till ära skrudade i jacketter och randiga byxor
medan höstsolen piggade upp det hela med att visa
sitt vackraste leende. Redan första året hade LSS en
DM-segrare i Stig Kempe, som vann 500 meter frisim.
1929 intensiverades vinterträning på Kommunala Varmbadhuset på Drottninggatan. Detta gjorde
att föreningens simmare var bättre förberedda för
kommande mästerskap. Lars Lundvik tog samma
år föreningens första medalj på SM, genom en tredjeplats på 100 meter ryggsim. Redan kommande år
vann han SM-guld på samma distans, vilket upprepades även åren 1931, 1932, 1933 och 1935. Kuriosa
är att 1930 och 1934 vann Eskil Lundahl 100 meter
ryggsim, en utflyttad MS-simmare, vars pokal simmarna ännu i dag tävlar om på denna distans. Eskil blev Europamästare 1927 i Budapest och fick då
denna pokal.
20-metersbanan på Saltsjöbadet var lite för kort,
så efter påtryckningar på AB Stranden kom det till
en 33 1/3- bassäng med fyra banor.
Verksamheten var mycket uppbyggd på sommarsimskolor och magister- och kandidatprovtagningarna. Mellan 200 och 300 barn lärde sig varje år
att simma, trots vissa år med kyliga somrar, men
avslutningen var alltid pampig med bullfest och
musik på Restaurang Stranden ända fram till 1971,
då den tempererade bassängen på Lindängsbadet
hade tagit över, som klubbens hemvist.
Maj Britt Andersson tog flera SM guld under åren
1935–1939 på 200 meter och 400 meter bröstsim.
Även ett SM- guld efter sitt giftermål och då som
Maj Britt Jansson 1943.
Limhamns Simsällskap var först i landet med träningsläger och det första, som sedan följdes under
många år, var i Forsakar, söder om Kristianstad.
Året var 1949.
Alla simmare läkarundersöktes före avfärd och
en försäkring för olycksfall tecknades. Simmarna
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fick även en exakt förteckning om vad som skulle
medtas – som filt, lakan och örngott, men också toalettpapper. Totalkostnaden per person för detta
14-dagarsläger var 135 kronor per simmare. Transportmedlet var egen cykel de åtta–tio milen till
Forsakar. Dagsprogrammet med väckning klockan
07.00 med bäddning och personlig vård, gymnastik
och flagghissning. Efter frukosten var det terränglöpning en och halv timme före simträningen. Till
detta hade även en och en halv timme avsatts. Så
förlöpte dagen till klockan 22.00 då det skulle vara
tyst. En ung simmare vid namn Per-Ola Lindberg
var en av deltagarna på Forsakarslägret. Han flyttade senare med familjen till Stockholm och simmade för SK Neptun. Per-Ola var den förste simmaren
som gjorde en voltvändning på frisim i en större
tävling, detta vid EM i Leipzig 1962 där det svenska
laget vann EM guld på 4x200 meter frisim.
Även lite udda tävlingar arrangerades i början av
1950-talet. På Limhamns Saltsjöbad anordnades
det en militär lagkapp över 4x33 1/3 meter frisim,
som genomfördes med följande utrustning: vapenrock m/39, fältbyxor m/39, kängor, damasker, fältmössa m/39, underskjorta med lång arm, badbyxor,
strumpor, ammunitionsgördel, karbin eller gevär,
ränsel innehållande kappa och kokkärl. Känns som
en tuff uppgift.
Noterbart är att när LSS arrangerade skånska seniormästerskapen var det ”fina” tävlingar, då ett 25tal prominenta herrar och damer inbjöds till dessa
tävlingar och den efterkommande banketten. LSS
blev bästa Malmöklubb och fyra totalt. Tävlingen
hölls i Oljehamnen där en 50-metersbana hade
byggts. Trots ihållande regn båda dagarna kom det
700 respektive 400 betalande åskådare.
Sture Lindberg övertog posten, som kassör 1952
och innehade denna till året före sin
bortgång 1975. Sture Lindberg hade varit suppleant året innan. Sture vigde sitt liv för klubben. Han
hade ingen ekonomisk erfarenhet, som gjutmästare
på Aduceringsverket på Limhamn, men med stort
hjärta för klubben skötte han detta arbete med
glans och genom Stures, och hans fru Elsas, stora
SIH

Limhamns simsällskap 1954
Laget som tog silver vid SM i Linköping. Uppifrån: Karin Wallgren,
Monica Peters, Birgitta Sam-Peters och Barbara Peters

uppoffringar bland annat med lotteriförsäljning,
hade klubben det gott ekonomiskt ställt.
Samma år erbjöd AB Stranden, som ägdes av
Skånska Cementgjuteriet, senare kallat Skanska,
sig att för Limhamns Simsällskap bygga ett badhus
vid stranden. Badhuset skulle ha fyra banor och
vara 15 meter långt. Klubben avböjde dock, då de
ansåg att denna bassäng var för liten.
1953 arrangerades det första svenska mästerskapet i kort bassäng (25 meter) i Stockholm på nybyggda Forsgrénska badet där Monica Peters vann
50 meter frisim, hennes första av fyra SM-guld. Det
dröjde till 1956 innan Malmö fick en 25-metersbasSIH

säng, Simhallsbadet på Regementsgatan, och den är
fortfarande i bruk, dock bara som hoppanläggning
och lite förändrad.
För att få mer träning på 50-metersbana byggdes
det en sådan i Oljehamnen 1958, inte i det mest fräscha vattnet, men den fyllde sin funktion, men redan året därpå förlängdes banan på Saltsjöbadet till
50 meter med en extra ponton. Problemet var att
denna måste flyttas efter varje kvällsträning, så experimentet varade inte så många år. Det dröjde till
1968 innan Malmö hade en 50-meterbassäng.
Under flera år på 1950-talet hade MS, Ran och
LSS samma tränare: först Darko Prvan ursprungligen från Jugoslavien, därefter den danskboende
ungraren Kalman von Henzelmann. Fram till 1960
fungerade detta bra, men med fler duktiga simmare, anställde föreningarna egna tränare. Rolf Dahl
tog över ansvaret i Limhamns SS, vars bästa simmerska var Christina Olsson, som vann sitt första
SM på 200 meter bröstsim 1961 i Gävle på 25-metersbana. Christina vann därefter 1962 guld på 100
meter bröstsim på 50-metersbana i Ronneby och
på den dubbla distansen 200 meter bröstsim på
25-metersbana i Göteborg. Sitt sista guld tog hon
året därpå på 25-metersbana i Malmö, där föreningen även tog silver på 4x100 meter bröstsim
genom Christina Olsson, Ingrid och Birgitta Johansson samt Birgitta Mårtensson. Segrade gjorde
Malmö Simsällskap. Samma damer simmade i laget
året därpå, då de även blev tvåor efter Malmö Simsällskap. Kuriosa: Limhamns SS damer vann båda
åren distriktsmästerskapen före Malmö S.
Under många år från mitten av 1950-talet till slutet av 1960-talet hade föreningen stora utbyten med
utländska föreningar, bland annat Tyskland. Med
Schwimm-Club Poseidon från Hildesheim hade
föreningen många utbyten, inte bara en gång per år,
utan både två och tre gånger.
Det tog en del år innan Limhamns Simsällskap
åter var i topp på SM-tävlingarna. Vid SM (25-metersbana) i Växjö 1973 vann Anders Bellbring 400
meter frisim och 1500 meter frisim. På den första
distansen var Anders den förste svenske simmaren
31

under fyra minuter med tiden 3.59,60. Klubbens
främsta kvinnliga simmare Pia Zätterström blev
femma på 200 meter ryggsim.
Senare på året satte Anders Bellbring Europarekord på 1500 meter frisim med tiden 16.10,38 på
SM (50-metersbana) i Norrköping och var finalist
på denna distans vid VM (50-metersbana) i Belgrad – simningens första världsmästerskap. Anders
var även femma på 400 meter frisim och med i
4x200-meterfrisimslaget, som blev femma i finalen. På SM tog Anders inte bara guld på 1500 meter
frisim utan även på 400 meter frisim, 200 meter
fjärilsim och 400 meter medley, en andraplats på
200 meter frisim och 200 meter medley samt en
bronspeng på 100 meter fjärilsim. Pia Zätterström
tog en fjärdeplats på 100 meter ryggsim och blev
även nordisk mästarinna på 100 meter ryggsim i
Oslo.
1978 arrangerade Malmös simklubbar SM i Simhallsbadet, ett mycket lyckat arrangemang, där det
för första gången i svensk simhistoria användes en
resultattavla, med deltider och resultattider. Finalsimningar blev det för Per-Ola Quist på 100 och
200 meter frisim samt 100 meter fjärilsim. Båda frisimslagkapperna simmade final och i lagen ingick
Per-Ola Quist, Lars Densfelt, Lars-Olof Hansson
och Magnus Gren. Anette Lindén simmade final på
200 meter bröstsim
Då VM (50-metersbana) i Berlin gick på nära avstånd från Malmö, ställde föreningen upp med delar av kostnaderna för ett 15-tal instruktörer och
andra inom organisationen. Där var Per-Ola Quist
med i det svenska laget på 4x100 meter frisim, som
tog en bronsmedalj. Per-Ola var även med i frisimslaget på 4x200 meter som blev fyra. Claes Göran
Widén, blivande förbundskapten 1985–1986, var en
av landslagstränarna på detta mästerskap.
Malmö Kappsimningsklubbs historia
Första försöket med sammanslagning av klubbarna
till Malmö Kappsimningsklubb uppkom efter framgångarna för Gunnar Larsson och Gunilla Jonsson
vid Europamästerskapen i Barcelona 1970. Malmö
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Martin Gustavsson.

Simsällskap hade redan året dessförinnan blivit
bästa klubb vid SM-tävlingarna. Med en klubb blev
vi slagfärdigare var de inblandade ledarnas idé. Allt
gick så långt att föreningarna simmade under namnen MKK A, B och C under en period. Detta för
att inte förlänga processen om sammanslagningen
skulle slå väl. I början var det bara positiva tankar
om sammanslagningen, men snart drog sig Ran ur,
mycket beroende på att det bara gällde simning och
inte vattenpolo, vilket var och är en stor del av deras
verksamhet. Efter en tid svalnade även Limhamns
intresse, då det mesta eller nästan allt skulle styras
av Malmö S-personer.
Andra försöket med sammanslagning av klubbarna till Malmö Kappsimningsklubb startade i samband med SM i Gävle augusti 1981, där tankarna
åter kom fram om en sammanslagning av alla tre
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Malmöklubbarna. Vi, Matz Widerström, Anders
Häggkvist, Hans Chrunak och jag, Paul Alfons, konstaterade att ingen av klubbarna hade någon större
framgång vid detta mästerskap, men som en förening skulle vi vara starka, framförallt i lagkapperna.
Därför diskuterades det under hösten bland klubbarna att göra en tävlingsklubb för de bästa SM-,
JSM- och Sum-Sim-simmarna. Snart blev det klart
att Ran inte ville vara med i samarbetet, bland annat
på grund av deras stora poloverksamhet. Vattenpolon och simhoppet skulle enligt tankarna inte vara
med i Malmö Kappsimningsklubb, utan Ran respektive Malmö S skulle själva stå för dessa kostnader. Malmö och Limhamns Simsällskap gick vidare
och utlyste båda ett extra årsmöte den 13 januari
1982. Utan större diskussioner bildades föreningen.
Vägen fram var inte friktionsfri, bland annat för
att det var svårt att veta vilka simmare, som skulle
tillhöra Malmö Kappsimningsklubb och vilka som
skulle finnas kvar i moderföreningarna. På den tiden var det 90 dagars karens och en simmare fick
inte simma för mer än en klubb på mästerskapen.
Det dröjde elva år innan man beslöt att alla tävlingssimmare skulle ligga under Malmö Kappsimningsklubb, men att simskoleverksamheten blev kvar i
moderklubbarna. Först 2016 blev det en klubb av
allt, då under namnet Malmö Kappsimningsklubb.
Klubben fick en flygande start med många gemensamma aktiviteter även utanför bassängen.
Ett jippo som världsrekordsimningen satte lagandan. Vi kontaktade Guinness Rekordbok för att slå
rekordet på 24-timmarssimning. Vi simmade rekordsimningen i 25:or och totalt blev det 168 850
meter, vilket ger 6 754 25:or med en snittid på cirka 12,8 sekunder. Ett 60-tal simmare simmade 25
meter i lagkappsform under 24 timmar. Simmarna
delades upp i tre grupper och simmade i pass om
ett par timmar vardera. Mellan simningarna var det
mat och sömn i simhallen. Det gällde även där att
hitta en plats för återhämtning för nästa simpass.
Första träningslägret i Hällevik går nog till historien som det kallaste någonsin med snö och regn,
bara ett par plusgrader, dåligt uppvärmd bassäng
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Jan Bidrman med träningskompisen Stefan Persson.

och detta i början av juni månad. Efter ett par dagar
beslöt tränarna tillsammans med simmarna att åka
hem och ha ett uppskattat hemmaläger i stället, vilket svetsade samman simmarna lite extra.
Det finns nog inte många föreningar i landet, oavsett idrott, som har haft så många framgångar, som
Malmö Kappsimningsklubb. Det tog förvisso två år
innan det första svenska mästerskapet bärgades genom Ann Carlsson på 200 meter fjärilsim i Norrköping (25-metersbana) och den första manliga guldmedaljen året därpå genom Stefan Persson på 400
meter medley i Sundsvall (25-metersbana). Därefter har det radats upp mängder med guldmedaljer
totalt 225 under MKK-tiden. 408 för MKK/MS/
LSS, 68 lagguld och 25 syncroguld.
Stor bidragande anledning till de stora framgångarna var anställningen av Greg Connell, en tuff och
hård tränare under åren 1983–1994, vilket snabbt
gav resultat, med simmare som Stefan Persson,
Jan Bidrman, Henrik Jangvall, Malin Nilsson och
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Ragnar Gudmundsson (Island) alla OS -, VM -, och
EM-simmare. Flera VM- och EM-simmare finner
vi även under Gregs ledning: Carina Wiberg, Hans
Olov Nilsson, Robert Johnsson, Malin Schultz, Camilla Olsson, Eva Nyberg, Magdalena Schultz, Annika Rasmusson, Michael Alpfors, Fredrik Lundin,
Christoffer Eliasson och Geir Andersen (Norge).
Marie-Louise Frej tog guld på 100 meter bröstsim
vid Paralympics i Seoul 1988 och försvarade titeln
fyra år senare i Barcelona.
1997 tog Magnus Lennartsson över som cheftränare och framgångarna fortsatte med simmare som
Martin Gustavsson, Eric la Fleur, Lotta Wänberg,
Ida Mattsson, Jonas Persson – alla OS -, VM- och
EM-simmare. På VM och/eller EM har även Max
von Bodungen, Lisa Wänberg, Lena Hallander, Dan
Hellström, Jenny Redlund, Sanja Dizdarevic, Magdalena Kuras, Mattias Carlsson, Nathalie och Ida
Lindborg representerat Sverige.
Strax innan Magnus tog över cheftränarjobben
simmade Ola Fagerstrand hem en silvermedalj på
VM i Göteborg (25-metersbana) i lagkappen 4x100
meter frisim. Under alla åren har Magnus även haft
hjälp av Johan Andersson, som också hade huvudansvaret 2008–2012.
En milstolpe är 2004 års SM, som vi själva arrangerade. Våra simmerskor Lisa och Lotta Wänberg, Ida Mattsson och Maria Öberg blev det första
kvinnliga klubblag i världen, som underskred åtta
minuter på 4x200 meter. Efter att de tre första tjejerna gjort en fantastisk insats, var det Marias tur.
Simhallen formligen kokade, alla stod upp, skrek
och med alla krafter hjälpte Maria fram de sista
längderna för att till sist slå handen i kaklet med tiden 7.59,48.
På simhoppssidan har Jimmy Sjödin och Christoffer Eskilsson varit med på OS i Atlanta 1996
respektive London 2012. Jimmy hoppade även vid
VM 1994 och 1998 samt EM 1993, 1995 och1997
och Christoffer Eskilsson var med på mästerskapen 2009, 2010, 2011, 2012. Josefin Askagården var
med redan på EM i Strasbourg 1988 och deltog även
1993 och 1995.
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Övriga simhoppare, som representerat klubben
på EM och/eller VM är Simon Chrisander 1997,
1999 och 2000, Michael Orban 1999, Jonathan
Jörnfalk 2009, 2010, 2011, Julia Lönnergren 2011,
2012, Caesar Hierseman 2010, Alexander Andresen
2011, Jennifer Granath 2012, Ellen Ek 2016, 2017,
2018 och 2019, Frida Källgren 2016 och 2017 samt
Emillia Nilsson Garip 2019. Alla simhoppare har
haft Pär Berg, som tränare.
Simhopp
Tre idrotter har funnits inom ramen för MS/LSS/
MKK: tävlingssimning, simhopp och vattenpolo.
Men redan tidigt visade det sig att Simklubben Ran,
lokalkollegan i simidrott kunde behärska vattenpolo något bättre än MS. Fast det var fortfarande
jämnt i en del matcher in på 1950-talet. När Simhallsbadet invigdes 1956 beslöts att Malmö Simsällskap skulle ta hand om simhopp och Ran om vattenpolon. Så har det varit fram till våra dagar.
Simhoppet hade en lång tradition i Malmö. Gösta
Sjöberg var förste olympier överhuvudtaget i Malmös simklubbar när han blev tia i varierande hopp i
OS 1906. Alvin Carlsson följde upp med att bli sjua
i samma gren i Stockholms-OS 1912. Men sedan
skulle det dröja många år innan simhoppningen
riktigt bet sig fast i Malmö. Hoppanläggningen på
Ribersborgs kallbadhus var väldigt väderberoende.
Vattendjupet kunde skilja rejält från dag till dag och
det dröjde ända fram till 1956 innan simhoppningen på riktigt, etablerade sig i Malmö. Då med Simhallsbadet som den fasta punkten. Tord Andersson
tog 1956, som 14-åring, sina första stapplande steg
som simhoppare. Tio år senare skulle han stå på
prispallen på Europamästerskapen i Utrecht 1966.
Under mellantiden hade Nordens bästa simhopperska, Birte Hansson flyttat till Malmö. Under
ett antal år kunde sedan MS dominera svensk simhoppning. När vi sedan kom till slutet av 1960-talet
slöt Jan Erik Ewald upp bakom Tord på SM-prispallen och på damsidan fanns det också täckning.
Under åren i Simhallsbadet hade Lennart ”Stålis”
Lindén tagit hand om simhoppsträningen för ungSIH

Birte poserar vid poolen på Victora Park
där hon bor sedan 2006.

domar. Han formligen sprutade fram talanger från
sin simhoppsverksamhet. Carina Wahlqvist, med
nio SM-guld, var en av adepterna. Men också tidernas yngste SM-simhoppare fanns med i den skaran.
Pär Berg vann ungdoms-VM som 12-åring. Anna
Binder var en annan som länge fanns med uppe på
SM-prispallen i detta talangfulla simhoppsgäng,
som tränades av Bengt Berg sedan Stålis lagt tränarjobbet på hyllan.
Under slutet av 1980-talet kom det fram en hel
del stora talanger inom simhoppningen i Malmö
– Matts Martinsson och Michael Orban var två sådana. När sedan också Oskar Brunlid och Josefine
Askagården anslöt från simhoppsfästet SK Poseidon, Lund, var förstauppställningen i MKK solid
igen. Askagården var den som lyckades bäst med en
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EM-final 1989.
Askagården spåddes en lysande framtid men några skade-år 1991 och 1992 satte stopp för deltagande i OS i Barcelona 1992. Redan året därpå satte
hon ny fart – OS i Atalanta 1996 var målet. Då ratades hon av Sveriges Olympiska Kommitté, SOK.
Inte skulle fyra simhoppare åka dit? Det var minst
en för mycket ansåg SOK. Dock kvalade en annan
MKK-are in till OS den gången: Jimmy Sjödin. Jimmy som tränade mer än någon annan simhoppare
gjort – varken för eller senare – var nuddade nära
en OS-final. Han var bara två poäng ifrån. Det är en
liten marginal i simhopp.
1993 hade tränarjobbet i MKK övertagits av Pär
Berg. Supertalangen i simhopp hade ställt sig på
kanten i stället och visade sig vara minst lika stor
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EM-prispallen i Utrecht 1966 när Tord Anderson tog silver.

talang där. Han fortsatte pappa Bengts arbete. Sedan de dagarna har MKK varit landets ledande
simhoppsklubb. Talangerna och mästarna har avlöst varandra. Simon Chrisander deltog på tre EM
och hoppade hem massor av SM-guld. Michael
Orban hoppade också på EM för Sverige. Efter en
liten dipp internationellt under 2003–2005 dök så
supertalangen Christofer Eskilsson upp. Han tog
första SM-guldet 2006 och EJM-medalj samma
år. Ganska snart hade han hoppat hem tio SM-guld
och deltagit på sju Europamästerskap med bronset
i Stockholm 2008 som topp i karriären. Eskilsson
fick OS-status på sin hoppning i och med deltagan36

det i London 2012.
Jonathan Jörnfalk följde i Eskilssons fotspår. Final på EM 2009 och en handfull EM- och VM-starter plus tio SM-guld. Man kan sedan räkna upp
ytterligare tio hoppare som de senaste åren tagit
SM-guld och deltagit på internationella seniormästerskap för MKK. Senast under sommaren 2019 har
halva hopplandslaget bestått av MKK-are. Emilia
Nilsson Garip och Ellen Ek hoppade på årets VM i
Sydkorea och mycket mer kommer att följa – i Sveriges och Nordens bästa simhoppsklubb: Malmö
Kappsimningsklubb.
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Idrottsprofilerna genom
tiderna i simklubbarna:
Alvin Carlsson – simhoppare, Malmö Simsällskap,
född 1891, död 1968.
I början av förra seklet var Sverige den ledande
nationen i världen på simhopp. Alvin Carlsson var
en av många svenskar som deltog på OS 1912 och
där blev han sjua i varierande hopp.
Gösta Sjöberg – simhoppare, Malmö Simsällskap,
född 1896, död 1968.
Gösta Sjöberg var den förste olympiske deltagaren från Malmösimningen. Han deltog i de olympiska extraspelen i Aten 1906 och blev tionde man i
varierande hopp.
Emy Machnow – simmare, Malmö Simsällskap,
född 1897, död 1974.
Malmö stads första svenska mästarinna i idrott
överhuvudtaget. OS-brons i lagkapp 1920. SM-guld
på 100 meter frisim under åren 1913–1918.
Orvar Trolle – simmare, Malmö Simsällskap, född
1900, död 1971.
Tillhörde den gyllene frisimsgenerationen inom
Malmösimningen, som rensade rent i lagkapperna
under många år. Deltog i OS 1920 och 1924. En fjärdeplats 1920 blev till brons 1924 och vid sitt andra
OS var han också finalist på 100 meter frisim. Slog
Europarekord på 100 meter frisim med 1.01,8. Var
under andra världskriget ordförande i MS.
Gurli Ewerlund – simmare, Malmö Simsällskap,
född 1902, död 1985.
Tillhörde de tidigare svenska simmerskorna och
deltog bland annat på OS 1924 och tog bronsmedalj
på OS det året i lagkapp. 1927 och 1928 vann hon
SM på 100 meter frisim.
Eskil Lundahl – simmare Malmö Simsällskap, född
1905, död 1992.
Eskil Lundahl blev Europamästare på 100 meter
ryggsim 1927 i Bologna. Det loppet försvann i svallSIH

vågorna efter Arne Borgs simningar det året men
framstår fortfarande som en stor och märkvärdig
insats. Eskils segerpokal från EM fungerar i dag
som vandringspris i MKK:s namn. Eskils barnbarn
och barnbarnsbarn har dessutom fortsatt familjetraditionerna med SM-guld och stora simkarriärer.
Lars Lundvik – simmare i Limhamns Simsällskap,
född 1910, död 1986.
1929 tog han LSS’ första SM-medalj i simning.
Det blev en tredjeplats i ryggsim. Året därpå vann
han SM-guld på ryggsim – en seger han återupprepade ytterligare fyra gånger mellan 1930 och 1935.
Ingrid Stenmarck – simmare Malmö Simsällskap,
född 1917, död 2011.
Fem raka guld på drottningsträckan 100 meter
frisim på SM åren 1933¬–1937. Var också med och
tog svensk simnings första SM-guld i lagkapp år
1934.
Birte Hansson – simhoppare, Malmö Simsällskap,
född 1924.
Birte blev under efternamnet Christoffersen
olympisk bronsmedaljör i höga hopp 1948 i London.
Flyttade sedan till Sverige och tävlade olympiskt,
som svenska, både 1956 och 1960. Totalt hoppade
hon hem 40 SM-guld och var sin tids bästa nordiska simhoppare.
Monica Peters – simmare Limhamns Simsällskap,
född 1936, död 2019.
Född i Italien, uppvuxen i Turkiet, tyskt medborgarskap men slutligen svensk medborgare och fyrfaldig svensk mästarinna i Limhamns Simsällskap.
Tord Andersson – simhoppare, Malmö Simsällskap, född 1942.
Tord var en stilhoppare av rang. Toppen på hans
hopparkarriär var EM-silvret 1966. OS-finalist 1968
och har 25 SM-gud på meritlistan.
Christina Olsson – simmare, Limhamns Simsäll37

skap, född 1944, död 2009.
Christina med smeknamnet ”Tjofs” tog sitt första
SM-guld i bröstsim 1961 i Gävle. Hon simmade hem
ytterligare tre SM-guld till hemmaklubben de kommande tre åren under 1960-talet
Gunnar Larsson – simmare, Malmö Simsällskap,
född 1951.
Malmösimningens störste genom tiderna. Dessutom utnämnd till århundradets idrottsman av
Sydsvenskan 1999. Gunnar samlade i ladorna två
OS-guld (200 och 400 meter medley), ett VM-guld
(200 meter medley), tre EM-guld och 32 SM-guld.
Lägg därtill ett antal silver- och bronsmedaljer
samt världsrekord. Genom OS-segern i München
med två tusendelar mot Tim McKee skrevs simreglerna om och tusendelarna togs bort.
Gunilla Jonsson – simmare, Malmö Simsällskap,
född 1954, död 2006.
Svensk simdrottning en kort tid under första åren
på 1970-talet. EM-silver på 400 meter frisim år
1970, tillika lagkappsmedalj också vid EM i Barcelona. Åtta SM-guld.
Per-Ola Quist – simmare, Limhamns Simsällskap,
född 1961.
Per-Ola Quist deltog på VM i Berlin 1978 och simmade i det svenska laget på 4x100 meter frisim som
tog silver. Dessutom i finallaget på 4x200 meter frisim som kom fyra.
Jan Bidrman – simmare, Malmö Kappsimningsklubb, född 1966.
Tjeckisk landslagssimmare som hoppade av i
Sverige 1985. Tränade mer än någon annan. Tog 29
SM-guld. OS-deltagare 1988 och 1992. 1988 stoppades han dock av tjeckiska myndigheter, att starta
för Sverige. Slog Europarekord på 400 meter medley på SM i Malmö. Numera simtränare på landslagsnivå i Kanada.
Stefan Persson – simmare, Malmö Kappsimnings38

klubb, född 1967.
Förste svensk under 15 minuter i kort bassäng
med ett svenskt rekord som stod sig i 30 år. EM-fyra 1987 på specialdistansen 1500 meter. Kunde också simma hem SM-medaljer på 400 meter frisim
och 400 meter medley, OS-deltagare 1988. Numera
ordförande i Svenska Simförbundet.
Josefine Askagården – simhoppare, Malmö Kappsimningsklubb, född 1972.
Statade sin karriär i SK Poseidon, kom sedan till
MKK och hoppade hem 13 SM-guld.
Malin Nilsson – simmare, Malmö Kappsimningsklubb, född 1973.
OS-deltagare 1992 och finalist på 400 meter frisim, deltog också vid OS 1996. 24 SM-guld. Toppen
på karriären blev EM-silvret på lång bana 1995 i Sheffield.
Jimmy Sjödin – simhoppare, Malmö Kappsimningsklubb, född 1977.
Jimmy är den simhoppare efter Birte Hansson
och Tord Andersson som tagit flest SM-guld, nämligen 14. Deltog OS i Atlanta 1996 och placerade sig
som 14:e.
Martin Gustavsson – simmare, Malmö Kappsimningsklubb, född 1980.
34 SM-guld och därmed den mest framgångsrike bland alla idrottare i simklubbarna i Malmö. Två
SM-guld mer än Gunnar Larsson. VM-finalist på
200 meter bröstsim 2004, lagkappssilver på EM i
Helsingfors 2000. OS-deltagare 2000 och 2004
Jonas Persson – simmare, Malmö Kappsimningsklubb, född 1980.
Nio SM-guld på de stora sträckorna 100 och 200
meter frisim. Europamästare i lagkapp 2008. Semifinal på OS i Peking 2008.
Lena Hallander – simmare, Malmö Kappsimningsklubb, född 1982.
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Lena vann aldrig något SM-guld. Hennes specialdistans var 50 meter fjärilsim och där fanns två
svenskor som turades om att slå världsrekord: Anna-Karin Kammerling och Therese Alshammar.
Men vi ett tillfälle stod alla stjärnor rätt och vid EM
2002, tog Lena en av svensk simnings mest överraskande medaljer, nämligen silver på specialdistansen.
Andra Malmösimmare som har deltagit i svenska
landslag och tagit lagmedaljer vid internationella
mästerskap:

1908 de internationella simregler, som i sin grund
ännu gäller. Var det internationella simförbundets
ordförande 1924–1928. Sekreterare i SOK under tio
år. Stadionchef i Stockholm under 30 år och mycket
annat.

VM-medaljer
Ola Fagerstrand, år 1997 på 4x100 meter frisim,
Erik la Fleur, år 2002 på 4x100 meter frisim.

Folke Billquist, född 1903, död 1989.
Simmare, ordförande i Malmö Simsällskap i två
omgångar, drev Brauns Konditorier i Malmö, pappa
till Carl Billquist, skådespelare och Björn Billquist,
svensk mästare i simning. Ordförande under andra världskriget och därefter perioden 1955–1964.
Hade ordförandeklubban under Birger Buhres
mest aktiva år och var en bra balans till den dynamiske journalisten och simledaren.

EM-medaljer
Robert Johnsson, år 1982 på 4x200 meter frisim,
Sanja Dizadrevic, år 2004 på 4x50 meter medley,
Lisa Wänberg, år 2002 på 4x200 meter frisim.
Sammanlagt har 81 simmare och hoppare tagit individuella SM-guld under årens lopp. Sammanlagt
blir detta över 400 SM-guld individuellt.

Sture Lindberg, född 1901, död 1975.
Limhamns Simsällskaps starke man under många
år. Från att varit suppleant i ett år tog han över posten som kassör 1952 och innehade denna till året
före sin bortgång 1975. Sture var även ordförande
1969–1974. Sture vigde sitt liv åt klubben. och var
en riktig eldsjäl tillsammans med sin hustru Elsa.

Ledare- och tränarprofilerna
Göthe Thomée, född 1865, död 1955.
Ordförande i Malmö Simsällskap år 1900–1909. Var
den som sparkade liv i klubben efter två insomnande under slutet av 1800-talet. Införde kostnadsfri
simundervisning. Statade tränings- och tävlingsverksamheten i klubben och stod bakom de första
SM-tävlingarna i Malmö 1905. Privat en ledande
man i Malmö med massor av offentliga uppdrag
och naturligtvis knuten till bank- och försäkringsväsendet som direktör.

Birger Buhre, född 1918, död 1989.
Sportjournalist, landslagsledare, simtränare, siminnovatör. Föreningens mest välbekante ledare
under alla år. Kunde som ingen annan föra simningens talan. Skapade mycket av det som i dag är
modern simning med simskolor, plask och lek, teknikutveckling och annat. Skapade Sum-Sim, simningens stora rekryteringsväg. Tevekommentator
med klassiska uttalanden. För generationer av Malmösimmare, Skånesimmare och svenska landslagssimmare den största ledaren.

Erik Bergvall, född 1880, död 1950.
Verkade som simlärare och tränare i Malmö under
fyra somrar de första åren av 1900-talet. Förknippas inte med Malmö vanligtvis men betraktas som
en av svensk idrotts allra största ledare genom tiderna. Stiftade Svenska Simförbundet 1904 och var
dess ordförande mellan åren 1909 och1932. Skrev

Lars-Erik Paulsson, född 1937.
Göteborgsk simtränare som lade grunden till den
moderna Malmösimningen och stod bakom Gunnar Larsson. Efter tiotalet år i Malmö for han vidare och startade det svenska Simcentret i Klippan,
arbetade som landslagstränare och förbundskapten
och hade en lång framgångsrik period som tränare
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i Borlänge.
Paul Alfons, född 1946.
Simningen i Malmö har aldrig haft en sådan seglivad ordförande som Paul Alfons. Tog hand om ordförandeskapet 1996 i MKK och släppte inte klubban förrän 2019. Paul som gått den långa vägen, ja
verkligen, inom simningen – började som simmare
i Limhamns Simsällskap i slutet av 1950-talet, blev
sedan tränare i samma klubb, tog hand om konsultjobbet i klubben för att sedan ta hand om Bingolotto i Skåne när detta var nytt. Varit med i Svenska
Simförbundets styrelse och andra organ, medlem i
Skåne Sims styrelse, avrundat med 23 år på ordförandestolen i MKK.

svensk simning under åtta år – från 1999 till 2006.
Har coachat massor med svenska mästare. Har också coachat i det svenska landslaget under ett flertal
stora internationella mästerskap som OS, VM och
EM.

Greg Connell, född 1952.
Kulturbyggaren som betydde lika mycket för simningen som Bob Houghton gjorde för fotbollen i
Malmö. Lärde Malmösimmarna att träna och också att tävla. Tuff träning och stora resultat under
1980- och 1990-talen. Understundom tog MKK lika
många SM-poäng, som de fem klubbarna som kom
strax efter i klubbstriden på SM.
Pär Berg, född 1960.
Supertalangen som fick talangerna att blomstra. Ja,
Pär Berg var verkligen ett underbarn i simhallen.
Hoppade från tremeterssvikten som treåring. Vann
ungdoms-VM som tolvåring och hoppade hem
silvermedaljer på SM. Deltog redan som nioåring
på SM i Landskrona 1969. Men det är som tränare han skördat flest framgångar. Under 2000-talet
har hans adepter hoppat hem fler SM-medaljer än
hos någon annan simklubb. Har det där magiska i
känslan av simhopp som man måste ha för att kunna fostra och utbilda simhoppare.
Magnus Lennartsson, född 1969.
Magnus Lennartsson kom från Örkelljunga som
simmare under inledningen av 1990-talet. Tog
över elittränarrollen i MKK 1997 och ledde Malmö Kappsimningsklubb till ”Bästa klubb-titeln” i
40
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Statistik/Fakta

Individuella SM-guld under 150 år
Under åren har föreningarna simmat och hoppat hem 408 individuella svenska mästerskap, 68 lagkappsguld och 25 syncroguld i hopp. Totalt har 81 simmare/hoppare tagit minst ett individuellt SM-guld.
Plac
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13

17
19
21

Namn
Martin Gustavsson
Gunnar Larsson
Jan Bidrman
Birte Hanson
Tord Andersson
Malin Nilsson
Jimmy Sjödin
Josefine Askagården
Simon Chrisander
Christofer Eskilsson
Jonas Persson
Jonathan Jörnfalk
Ida Lindborg
Stefan Persson
Camilla Olsson
Gunilla Jonsson
Maj Britt Jansson / Andersson
Anders Bellbring
Eric la Fleur
Lars Lundvik
Julia Lönnegren
Michael Orban
Ellen Ek
Magdalena Kuras
Annika Rasmusson
Magdalena Schultz
Fredrik Lundin
Christina Ohlsson
Monica Peters
Emy Machnow

SM-guld
34
32
29
25
25
24
14
13
11
11
9
8
7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Idrott
Simning
Simning
Simning
Simhopp
Simhopp
Simning
Simhopp
Simhopp
Simhopp
Simhopp
Simning
Simhopp
Simning
Simning
Simning
Simning
Simning
Simning
Simning
Simning
Simhopp
Simhopp
Simhopp
Simning
Simning
Simning
Simning
Simning
Simning
Simning

Klubb
MKK
MS
MKK
MS
MS
MKK
MKK
MKK
MKK
MKK
MKK
MKK
MKK
MKK
MKK
MS
LSS
LSS
MKK
LSS
MKK
MKK
MKK
MKK
MKK
MKK
MKK
LSS
LSS
MS

Totalt antal

(40 totalt)
(31 totalt)

(8 totalt)
(16 totalt)

(13 totalt)
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Stora Grabbars märke
1934 instiftade Svenska Simförbundet Stora Grabbars märke och de första som tilldelades denna utmärkelse var simmare/hoppare, som varit framgångsrika åren före 1934. Därefter har denna utmärkelse utdelats
tilldelas simidrottare, som varit framgångsrika nationellt och internationellt enligt en speciell poängtabell.
Simidrottare, som erhållit utmärkelsen Stora Grabbar innan de representerat MS/LSS/MKK finns inte
med. Däremot simmare, som tagit någon poäng då de representerat MKK och därefter representerat en
annan klubb vid utdelningen, finns med på listan.
Årtal
1934
1934
1934
1935
1936
1936
1943
1967
1969
1971
1980
1988
1988

Märke nr.
36
49
52
63
74
77
101
179
190
199
274
315
316

Namn
Orvar Trolle
Gurli Ewerlund
Emy Machnow
Lars Lundvik
Eskil Lundahl
Ingrid Stenmarck
Maj Britt Jansson
Tord Andersson
Gunnar Larsson
Gunilla Jonsson
Per Ola Quist
Jan Bidrman
Stefan Persson

Arrangemang
Föreningen är en av de mest aktiva arrangörerna
i landet av simtävlingar och även av simhoppstävlingar,.
På internationell nivå arrangerade klubben, tillsammans med SK Ran, World Cup under tio år
mellan åren 1991 och 2000, men då var SK Ran bara
med de fyra första åren.
Minnesvärt är 1993 då tio världsrekordhållare
var på plats och fyra nya världsrekord slogs under
tävlingarna. Bland annat Jani Sievinen från Finland
slog dubbla rekord på dels 100 meter medley, dels
200 meter medley.
År 2000 gick även den avslutande finalen i Malmö och Aq-va-kul-badet
Den första internationella tävlingen var 1958 och
en landskamp mot England, en kopia på denna kom
1979, då mot Storbritannien.
1961 arrangerades den första Europacupen i Sim42

Årtal
1991
1992
1993
1995
1996
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2017

Märke nr.
335
339
350
373
380
415
423
430
438
444
448
469

Namn
Malin Nilsson
Josefin Askagården
Magdalena Schultz
Annika Rasmusson
Jimmy Sjödin
Martin Gustavsson
Eric la Fleur
Ida Marko Varga
Magdalena Kuras
Jonas Persson
Christoffer Eskilsson
Ida Lindborg

hallsbadet, då under namnet Sexnationers. Europacupen återkom 1986.
De senaste åren, från 2016, har Malmö Kappsimningsklubb även varit arrangör för Svenskt Grand
Prix och nästa blir i mars 2020.
På den nationella fronten har senior-SM på lång
bana arrangerats i Malmö 1905, som var det andra seniormästerskapet, det första gick i Sidsjön i
Göteborg, därefter återkom arrangemangen 1919
och1944. Dessa tre mästerskap hade även simhopp
på programmet. Därefter dröjde det till 2010 och
2019 innan klubben arrangerade ett svenskt seniormästerskap i lång bana, dessa var även juniormästerskap. Kortbanesenior-SM arrangerades
första gången 1956, 14 dagar efter Simhallsbadets
öppnande. Därefter 1963, 1978. 1986, 1989, 2001 och
2004. Juniormästerskapen på kort bana har klubben arrangerat 1958, 1960, 1983 och 2002. Ungdomsmästerskapen på lång bana 2000, 2003, 2007,
SIH

2009, 2014 och 2018. På kort bana 1979, 1980 och
2006.
2013 och 2019 hölls juniormästerskapen i simhopp i Simhallsbadet. Till detta var klubben även
arrangör av Nordiska master 2018.
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