Av Bo Hultén

Simning

Skånsk simning – en familjeangelägenhet
Vi presenterar tio skånska simfamiljer – från då
och nu.
Idrott går i arv. Det kan man verkligen förstå när
man rotar i skånsk simnings namn och historia.
Svensk simning har haft mästerskap sedan 1899
på nationell nivå, Svenska Simförbundet bildades 1904 och Skånes Simförbund startades 1938.
Skånsk simning organiserades sent kan man tycka
men före 1938 var simningen en sektion av det
Skånska Idrottsförbundet.
Det där med att familjer är starkt knutna till simningen är inte bara en skånsk, svensk utan en internationell tradition. Av hävd startar simkarriären
för många relativt tidigt – och tyvärr slutar den
också i många fall för tidigt – men med en stark
knytning till familjerna är det många som klarar
ekluten och fortsätter upp i relativ vuxen ålder. När
vi i dag skriver det tredje decenniet av 2000-talet
är medelåldern högre än någonsin för elitsimmare
i vårt land. När man på 1900-talet ansåg att en simmare var gammal när den passerade 20 år har den
gränsen i dag flyttat upp till 30 år. Bättre förutsättSIH

ningar ekonomiskt och utbildningsmässigt gör att
elitsimmarna kan fortsätta att simma upp i åldrarna
i dessa dagar.
Backar vi tillbaka till skånsk simning finns det ett
antal familjer som har stuckit ut och betytt mycket.
Jag ska försöka att lyfta fram några av dem för er.
Buhre och Olsson
– ledarnamnen som lyft simningen
När vi skriver och talar om skånsk simning ¬ ja,
svensk simning överhuvudtaget – kan vi naturligtvis inte gå förbi familjen Buhre. Den familjen har
styrt, ställt och lett skånsk simning under lång period. Efter Buhre-eran tog familjen Olsson i Helsingborg vid.
Familjen Buhre, Malmö Simsällskap
Birger Buhre (1918–1989) har vi skrivit om flera gånger i Idrottsmuseets årsbok. Birger var ju initiativtagare till just dessa skrifter och hans livsgärning har vi på
olika sätt berättat om. Förutom alla år som sportchef
på Kvällsposten (1950–1983), var han ordförande i
Skånes Simförbund (1952–1977), landslagsledare, polospelare och han simmade hem 22 DM-tecken.
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hos Gunnar Larssons gamle tränare Don Gambril,
som när Torsten var elitsimmare hade flyttat från
västkusten och Long Beach till University of Alabama. Torsten blev den förste av många svenskar som
hamnade i Tuscaloosa för simning och studier.
Men tittar vi ut över släkten Buhre finns det
många fler.
Birgers bror Gösta (1920–2006) kom via en militärbana också till journalistiken och simningen
även om han mer har blivit förknippad till idrotten via handboll (IFK Malmö) och vattenpolo (SK
Ran).
Yngste brodern, Lars Åke, hade också en liknande
koppling till idrotten som storebror Gösta: handboll och simning. Dessa herrar med söner var under
25 år också aktiva i det som kallades Sydsvenskans
Livräddningspatrull, som lärde ut badvett runt om
i Skåne under sommaren. Så simningen är skyldig
släkten Buhre många och stora tack.

Birger, Lars Åke och Gösta Buhre.

Hans hustru Kerstin Buhre (1928–2015) född
Hillander, var också en simmerska av rang. Skånsk
mästarinna i frisim och djupt involverad i simningen. Det dagliga värvet och simintresset för Kerstin
var under många, många år handikappsimningen,
som hon organiserade både på Rörsjöbadet och
Simhallsbadet. Kerstin var sekreterare i Skåne
Simförbund och Malmö Simsällskap. Men framförallt var hon under alla åren den som skötte Birgers marktjänst och var om man skulle använda
modernt språkbruk, både hans manager, controller
samt ett dussintal andra titlar.
Kerstin och Birger har fyra barn: Göran, född
1952, Christina, född 1955, Torsten, född 1957 och
Birgitta, född 1962 – alla har simmat i någon form.
Av dessa var Torsten den mest framgångsrike
med SM-medaljer i medley i mitten på 1970-talet
och en lång simkarriär i USA. Där fick han plats
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Familjen Olsson, Helsingborgs Simsällskap
Gun Olsson (1929–2001) såg en uppvisning i sin
ungdom med Esther Williams och Arne Borg. Detta
udda par gjorde sådant intryck på henne att hon beslöt sig för att simning skulle hennes framtida barnsyssla. Åtminstone stod det på listan över måsten,
att de skulle lära sig simma.
Barnen Barbro Olsson, född 1955, och sonen Ulf
fick hon med tandläkaren Stig Olsson, född 1928.
Efter Birger och Kerstin Buhre var det just Olssons
som har lett skånsk simning och på så sätt personifierat simning allra mest under 1900–2000-talet i
vårt landskap.
Dotter Barbro hade kommit till Simhallsbadet
i Helsingborg i mitten av 1960-talet och där hade
en simledare vid namn Eisten Carnegård fått syn
på den unga talangen. För henne berättade han
att han hade 52 fruar och 65 barn och att han ville
att Barbro skulle börja träna simning i en tävlingsgrupp. Mamma Gun blev naturligtvis förvånad över
Eistens uttalande men så här i efterhand och med
någon sorts facit ivar det ingen överdrift som det
uttalandet utgjorde. Sagt och gjort, Gun åkte ner till
SIH

simhallen och konfronterade Eisten. När hon kom
tillbaka var hon engagerad som ledare i Helsingborgs Simsällskap/Attack, som klubben hette efter
en sammanslagning något år innan. Gun kom sedan
att bli sekreterare i Helsingborgs Simsällskap, inofficiell reseledare och organisatör i klubben, och
sedan också engagerad i Skånes Simförbund.
Maken Stig sögs också upp i HS-gemenskapen
och blev nästan omgående klubbens ordförande.
Ganska snart fanns behov av honom också i Skånes
Simförbund. Kanske lite som en motvikt till Birger
Buhre och Malmödominansen. Det blev sedan ett
antal år som vice ordförande, nio år som ordförande (1978–1986) och efter att ha hoppat av ordförandeskapet satt han kvar i styrelsen ända fram till

2010, mestadels som grå eminens med massor av
kontakter i Svenska Simförbundet. I riksförbundet
satt han en kortare tid som styrelsemedlem men sedan under massor med år – som valberedningens
ordförande. Åren som ordförande i hemmaklubben
Helsingborg präglades av samarbete och ”med styrelsekompisar som Sven Asp, Börje Linderoos med
flera var det lätt att skapa utveckling” – säger han
så långt efter. Klubben växte rekordartat och hade
förutom simning, drift av badanläggningar, mässarrangörskap också vattenpolo och konstsim på programmet.
När vi kom fram till 2010 hoppade Stig av Skånes Simförbund som grå eminens och in kom dottern Barbro som ordförande. Hon hade under sin

Prispallen från JM Karin och Kristina Larsson med kusinen Barbro Andersson.
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aktiva simkarriär simmat hem fjärdeplatser på SM
som bäst. Hon slutade med simningen 1975, åkte
till USA, kom i kontakt med Masterssimningen och
i slutet av 1970-talet införde hon just veteransimning – eller som man säger inom simidrotten: Masterssimning – på programmet i Helsingborg. Efter
något år blev den lokala Masterstävlingen till ett
SM. Barbro satt i Helsingborgs styrelse, arbetade
med motionsfrågor i Svenska Simförbundet. 1995
valdes hon in i Svenska Simförbundets styrelse
och satt där drygt tio år – innan hon tog sitt förnuft
till fånga och blev ordförande i Skåne. Denna post
uppehöll hon fram till 2016. Numera leder hon distriktets valberedning.
Simfamiljerna som förgyllde 1950-,
1960- och 1970-talen
Familjen Larsson, SK Ran och Malmö Simsällskap
Simmarfamiljen Larsson från Malmö bestående
av Karin (1941–2019) gift Ahlström, Kristina född
1944 gift Björk och Gunnar född 1951 är kanske den
elitsimmässigt mest välkända skånska simfamiljen.

Karin när hon får lundapokalen
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Vi har i Idrottsmuseets årsbok 2005 en artikel om
dessa tre som alla blev svenska mästare, simmade
OS och har tagit sig in i den idrottsliga historieboken med imponerande meriter.
Karin tog sju SM-guld och lillasyster Kristina
fyra. Gunnar var bäst i sammanhanget med 32 SMguld.
Karin var OS-deltagare 1956 och 1960 med finaler i lagkapp bägge gångerna. Kristina, eller ”Kisse”
– som hon alltid har kallats – simmade i Rom-OS
1960. Då med fina resultat i form av final på 100 meter fjärilsim och i lagkapp.
Lillebror Gunnar, som utnämndes 1999 till Århundradets idrottsman i Skåne, gjorde två OS: 1968
och 1972. Han vann två OS-guld i München 1972
och till hans många meriter hör också EM-gulden
1970 och VM-guldet 1973.
Läs mer i Årsboken 2005 ”Tre olympiska Larssons” och 2012 ”Gunnar Larsson – den störste genom tiderna”.
Familjen Prellner/Grubb,
Simklubben Poseidon
Karin Prellner (Grubb), född 1946, var samtida med
flickorna i Simklubben Rans babylag åren före och
efter 1960. Det betydde att det var tuff konkurrens
på den skånska hemmaplanen. Ett individuellt SMguld lyckades Karin simma hem – det på 100 meter
fritt i lång bana 1961. Hon hade under Poseidontränaren Pelle Persson en fin karriär som sträckte
sig fram till 1964. En skada inför säsongen 1964
gjorde att hon inte kunde kvala in till OS i Tokyo.
Fyra gånger under åren 1961–1962 sänkte Karin det
svenska rekordet på 100 meter fritt – ner till 1.02,8.
Detta innan Ann-Christine Hagberg tog över grenen i landet och satte Europarekord. Efter simkarriären blev det läkarspecialisering inom öron-,
näsa- och halsområdet. Hon blev sedermera också
chefläkare och professor.
Thorbjörn Prellner (1944–2019) återfanns också han i Pelle Persson träningsgäng som gjorde att
Poseidon, Lund var en av de ledande klubbarna
i landet i skarven av 1950- och 1960-talen. ThorSIH

björn var bröstsimmare och sådana fanns det gott
om i Lund under den här perioden. Det passade
ju utmärkt eftersom man under de första åren av
1960-talet tävlade om SM-värdigheterna på 4x100
meter bröstsim, fjärilsim och ryggsim. Poseidons
lag simmade hem några medaljer med Thorbjörn
i laget.
Thorbjörn blev liksom sin fru Karin läkare och
arbetade som överläkare på Infektionskliniken i
Malmö.
Barnen Susanne Prellner, född 1969, och Jonas
Prellner, född 1970, fick ju simningen med modersmjölken. Susanne blev svensk ungdomsmästarinna och deltog i juniorlandslaget. Jonas vann inte
Sum-Sim men var med i det svenska juniorlandslaget i och har naturligtvis också gått i föräldraspåren
när det gäller yrkesvalet och är anestesiläkare.
Familjen Folkeson, Kristianstads SLS
Carl Gustaf Folkeson (1930–1994) var dalkarlen som
kom till Skåne och hade med sig alla machoidrotter
på intressesidan. Vad blev det? Jo, tre ryggsimmande döttrar och engagemang i varma simhallar.
Calle hittade den skånska kärleken i Inga Britt,
född 1932, och hamnade i Kristianstad. Lagom
krokiga vägar in i simningen gjorde att han helt
plötsligt stod som tränare med en klocka i handen. Det lyckades han relativt snabbt göra sig av
med. Via bekantas bekanta fixade han och några
till att Helsingborgssimmaren Tommy Malmsten
kom till Kristianstads Sim- & Livräddningssällskap (KSLS) och så var tränarfrågan löst för ganska
många år. Calle blev i stället ordförande i Kristianstads idrottsstolthet dåförtiden. Hans engagemang
sträckte sig också in i Skånes Simförbund och hans
dalmål blev vida känt i skånska simhallar.
Tre döttrar i simningen med äldsten Eva (gift
Stenberg) född 1953, som först ut. Eva blev snabbt en
stjärna och SM-gulden började ramla in. Hon kvalade in till Europamästerskapen i Barcelona 1970
och mycket överraskande blev det två fjärdeplatser
där. Lägg till detta svenska rekordsimningar. Året
efter EM var det inget mästerskap utan laddninSIH

gen skulle sparas till OS 1972. Under vintern 1972
drog hon på sig en allvarlig sjukdom, som gjorde att
träningen kom i andra hand. Några tappra försök
att komma tillbaka i gammal god form gjordes men
hon tvingades sluta – bara 19 år gammal.
Den ryggsimmande mellansystern heter Kerstin
– ”Kicki” kallad – född 1955. SM-kvalad och silvermedaljer på DM som bäst. Storasyster var ju ständigt före i mål. Yngsta systern Maria (gift Bengtsson), född 1959, följde i syrrornas spår. Hon hade
ingen annan chans. JSM-medalj på ryggsim och
kvalade in till ungdomslandslaget innan hon tvingades avbryta simkarriären.
1980- och 1990-talens simfamiljer
som är aktuella in i vår tid
Familjen Rasmussen,
Helsingborgs Simsällskap
Tre bröder Rasmusson – egna produkter i Helsingborgs Simsällskap – och två av dem blev svenska
mästare individuellt.
Anders Rasmusson, född 1967, tog sitt enda SMguld på 100 meter fjärilsim år 1988. Brorsan Mats
Rasmusson, född 1970, tog också sitt enda SM-guld
som 21-åring 1991, men då på dubbla distansen:
200 meter fjärilsim. Åren därpå blev det också silver respektive brons på samma distans. Mats hade
också en rejäl simkarriär i USA – i Athens, Georgia,
och i deras framgångsrika Team Bulldog gjorde han
flera NCAA-mästerskap. I dag jobbar han med logistik. Yngsta brodern Anders räknar inte tider numera utan snarare pengar – som revisor.
Äldste brodern Magnus Rasmusson, född 1964, är
fortfarande aktuell i simningen. Jobbar på olika nivåer som simtränare i moderklubben Helsingborgs
Simsällskap. En klubb som de senaste åren kunnat titulera sig landets bästa – på alla olika nivåer.
Magnus smyger lite med sina simframgångar men
fjärdeplatser på junior-SM har det blivit. Dessutom har han två simmande barn: Henrik, född 1994,
och Nelly, född 2001. Henrik nådde ungdomslandslagsnivå innan han slutade. För tidigt, enligt pappa
Magnus.
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Dottern Nelly Rasmusson är i full gång. SM-medaljör på bröstsim senast på inne-SM och NJM-medaljer från senaste vintern gör henne fortsatt en intressant Rasmussonsimmare från Helsingborg
Familjen Mattsson/Marko-Varga,
Kristianstad,Trelleborg,Triton, Malmö
Sven-Bertil Mattsson född 1953 började sin bana
inom simning i Kristianstads SLS. Det blev simning i
vattnet men allra mest så har ”Bebbe” – som han kal�las – verkat som tränare. Drygt 50 år på kanten är en
tidrymd som inger respekt. Sum-Sim-medaljer och
lagkappsfinaler på SM blev det. Visserligen var det i
KSLS som tränarkarriären började men det är i Triton från Staffanstorp han blivit mest bekant. Där som
tränare, simlärare och organisatör. 1978 började han
i Triton, skiftade till Trelleborgs Simsällskap 2001,
vidare till SK Ran 2007 och tillbaka till ursprunget
Triton, 2009. Under åren som klubbtränare verkade
Bebbe också som förbundskapten för juniorlandslaget. På den egna prishyllan står bland annat ”Prinsessan Lilians och Prins Bertils ledarepris” och priset
som ”Årets Idrottsledare i Skåne” 1997.
Åse Mattsson (född Gustavsson), född 1954, var
också en frukt av ungdomssimningen i KSLS under 1960-talet. Som simmerska nådde hon som bäst
SM-finaler på 200 och 400 meter fritt samt 200
meter fjärilsim. Dessutom SM-medaljer i lagkapp.
Sedan har man också haft tre barn som har simmat. Äldst är Petra Bråhammar (Mattsson), född
1974. Petra har främst meriter från svenska ungdomsmästerskapen. Segrar i lagkapper och individuella finaler. Slutade simma tidigt.
Mellanbarnet Johan Mattsson, född 1977, har fört
statistik på alla sina simlopp i karriären. Totalt simmade han 1 603 lopp och vann 50 procent av dessa.
Imponerande, dels att vinna hälften av alla lopp,
dels att hålla koll på alla lopp. Johan har en imponerande meritlista som simmare:
Sum-Sim-facit: 20 guld – elva silver – sju brons =
38 medaljer
JSM-facit: Nio guld – nio silver – fyra brons = 22
medaljer
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SM-facit: Ett guld – tre silver – tre brons = 7 medaljer
Det enda SM-guldet kom som 19-åring och samma år kvalade han också in till VM, där det blev en
22:a plats på specialgrenen 200 meter fjärilsim.
Efter simmandet har det varit mest tränarjobb för
Johan. Först som ungdomstränare i Triton, mellan
2009 och 2016, ungdomstränare i Järfälla och sedan 2016 som elittränare i Täby Sim.
Mest meriter i familjen har minstingen, Ida Marko-Varga (född Mattsson), född 1985. Ja meriterad
är det minsta man kan säga. Inte någon simmare i
Sverige har tagit så många medaljer på de olika nivåerna av svenska mästerskapen, som just Ida.
Rabblar man upp medaljer på de tre nivåerna av
SM (Sum-Sim, JSM, senior-SM) så ser det ut så här:
Sum-Sim: 75 guld – sex silver – fem brons
Junior-SM: 22 guld – 16 silver – nio brons
SM (senior): 24 guld – 44 silver – 39 brons
Det blir totalt 240 medaljer nationellt. En imponerande hög att damma varje vecka. Lägg sedan
till internationella medaljer i form av fyra ungdoms-OS-medaljer, sex NJM-, fyra EJM-, fyra EMoch två VM-medaljer så förstår ni att medaljskåpet
är välfyllt.
Första SM-guldet kom när hon som 13-åring vann
200 och 400 meter fritt – yngst genom alla tider i
simningen. Senaste guldet kom 2019 på 200 meter
fjärilsim.
I CV:et finns starter på fyra OS, tio VM och tio
EM. Och siktet år inställt på att kvala in till OS 2021.
Då är hon 36 år ung.
Ja, om Ida kan man rabbla meriter i dagar och
veckor men sammantaget är det imponerande vad
Mattssonfamiljen hunnit med inom simningen, så
här långt – och det är inte slut ännu.
Familjen Berg, Malmö
Simsällskap/Kappsimningsklubb
Simhoppningens representanter i denna lista är
naturligtvis familjen Berg i Malmöhoppningen.
Under snart 40 år har någon i familjen Berg varit
ansvarig för simhoppsträning i Malmö KappsimSIH

ningsklubb. I slutet av 1960-talet hade Bengt Berg
jer i valörerna silver och brons. Han har dessutom
(1927–1994) kommit ned till simhoppträning i Simfortsatt sin egen simhoppning fram till dessa dagar
hallsbadet med sina söner Pär Berg, född 1960,
och har hoppat till sig Mastersmedaljer på Europaoch Bert Berg, född 1962. Bengt som jobbade som
nivå så sent som 2019 – som 58-åring.
tevereparatör blev sittande bredvid hopptränaren
Tre herrar besatta av simhopp i familjen och seLennart ”Stålis” Lindén under träningarna. Alltefdan den som kom att avvika i sammanhanget: Hans
tersom verksamheten växte och Stålis inte riktigt
Berg, född 1969. Han blev simmare och ingen dålig
hann med att kommentera och jobba med alla simsådan. Massor av Sum-Sim-guld, simmade redan
hoppare kom de fram också till Bengt och bad att
som 18 månaders baby, hoppade från treans tramhan skulle kommentera deras hopp. Det där växte
polin som treåring – ett verkligt underbarn. Speciefter hand och Bengt gick från att vara en habil tealdistanser på 400 meter och uppåt. Har gjort en
vefixare till att bli en av landets bästa hopptränare.
bit under 16 minuter på den längsta bassängdisSnart blev det också simhoppare av Pär och sedan
tansen. Han hann med EJM-starter också innan
också Bert. Pär började hoppa som sjuåring och blev
astman slog till och tvingade honom att sluta med
snabbt en riktig ungdomsstjärna. Men inte bara i
simningen.
simhopp utan också i simning. Fast det blev simhoppet där han verkligen tog i på allvar. Han blev i
Familjen Hansson, Helsingborgs
början på 1970-talet inofficiell ungdomsvärldsmäsSimsällskap, Trelleborgs Simsällskap
tare och hoppade massor av SM. Redan som nioårLars Olof Hansson född 1962 var tillsammans
ing gjorde han SM-debut. Men det tog slut vid 17
med Lundaprofessorn Jerker Holm landets bäsårs ålder då han helt sonika tog sig upp på land och
ta simmare födda 1962 under de första åren som
blev tränare i stället. Fast som han
själv uttrycker det:
”Jag fusktävlade till jag var 24 år
men hade aldrig drivkraften att ta
OS-guld eller lyckas individuellt.”
Pär och Bengt kom att hjälpas åt
med hoppträningen och vem som
basade för det hela klarade man
nog aldrig ut. Men 1994 dog Bengt
Berg och Pär fanns då där för att
ta över. Hade fått en idrottslärarutbildning på 1980-talet och snart
nog hade han satt sin prägel på
hela träningsverksamheten. De
sista tio åren har Malmö KK dominerat simhoppningen eftertryckligt och blivit bästa klubb i
landet under åtta raka år. Pär Berg
tituleras numera landets ledande
simhoppstränare.
Bert Berg, Pärs lillebror, hoppade till sig en handfull SM-medal- Louise och Sophie Hansson.
SIH
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Sum-Sim-simmare upp till 13-årsåldern. Sedan
kom generation 62 som blixtar runt omkring. Just
den åldersklassen var kanske breddmässigt den
bästa genom tiderna med namn som Bengt Baron,
Mikael Söderlund, Thomas Lejdström som främsta
namn. De vann OS-segrar, EM-segrar och massor
av meriter men ”Lolof” från Trelleborg hittade sina
vägar upp i elitsimningen via ungdomslandslaget
och har simmat SM-finaler på 100, 200 och 400
meter fritt med en femteplats som bäst. Sum-Simguld i tolvårsklassen och till slut blev det också en
plats i det svenska Europacuplaget. Simtränarjobb
i Ängelholm 1987–2000 ledde sedan till att han står
för kontinuiteten på tränarsidan i framgångsrika
Helsingborgs Simsällskap. Om nu inte Lars Olof

fick ut riktigt lika mycket som han hade förutsättningarna för i bassängen – har han en framgångsrik
tränarkarriär och för barnen Louise Hansson, född
1996, Sophie Hansson, född 1998, och Gustav Hansson, född 2001, har det gått desto bättre.
Louise Hansson är just nu en av fyra svenska
simmare som är inkvalade till OS 2021. Hon fanns
redan med på OS 2016 och har simmat sex VM på
lång och kort bana och lika många Europamästerskap. Hon är dessutom dominanten när det gäller
SM-medaljer i Skåne genom tiderna. I kvalitetsordning 33 guld, 27 silver och 19 brons – det vill säga
sammanlagt 79 SM-medaljer. Detta trots att hon
tampats med Sarah Sjöström under hela sin karriär. Utanför Sveriges gränser är VM-silvret i lagkapp

Tony Leo och tränaren Ronnie Paleski.
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2017 vid VM i Kazan toppen. Lägg till detta tre segrar NCAA, de amerikanska universitetsmästerskapen, de senaste åren. Till detta amerikanskt rekord
på 100 yards fjäril.
På väg i samma riktning är lillasystern Sophie
Hansson – fast i hennes fall är det bröstsim som
gäller. 17 SM-guld individuellt och tolv i lag har hon
hittills simmat hem. Tar vi steget ned till JSM-nivå är medaljskörden: 25 individuella guld och 15 i
lag. Sophie har just nu svenskt rekord på 50 meter
bröstsim och alla svenska juniorrekord på 50 och
100 meter bröstsim både på lång och kort bana.
Sophie är också numera stationerad i USA och
har ett brons på NCAA, som största merit senaste
säsongen. På Europanivå har hon EM-guld i lagkapp (2017) och bronsmedalj på 50 meter bröstsim
vid samma mästerskap. Siktet för Sophie är naturligtvis OS 2021 – hon fick ju smak för OS-simningar
redan 2016 när hon ingick i den svenska Riotruppen.
Yngste man i Hanssonfamiljen är Gustav. som
med en femteplats på Sum-Sim plus en drös medaljer i lagkapp, har en bit upp till systrarnas klass
– men han har framtiden för sig.
Pappa Lars Olof säger dock med eftertryck att det
är viktigt att lyfta den minst simkunniga i familjen.
Nämligen mamma Ulrika Peetz Hansson, som är
förutsättningen för att allt det här kan hända när
fyra simnördar ska ut och röra sig. Det kan vi hålla
med om.
Familjen Lennartsson/Leo /Svensson,
SK Näcken, Ystad Sim, Malmö KK
Tony Leo (född Lennartsson), född 1965, startade
sin simkarriär i SK Näcken Örkelljunga på 1970-talet. Näcken vars avklädda namn fostrade en lång
rad av duktiga och talangfulla simmare under den
här perioden. Detta i sin nya simhall där Tony
snabbt visade att han var en talang att räkna med.
När han blev för bra för hemmaklubben blev steget över till Kristianstad SLS kort. KSLS var landet
ledande klubb under 1980-talet och det blev två
SM-guld för Tony och 25 SM-medaljer – mestadels
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lagkappsmedaljer. Men han fick också chansen att
simma två Europacuper 1983 och 1987. Som lite
mer mogen simmare slog han världsrekord i Masterssimningen och har fortsatt att idrotta hela tiden. Ironman och deltagande i de riktiga stora tävlingarna där står också på hans CV. Men det var inte
bara i Näcken och KSLS han simmade. Ängelholm
och Helsingborgs Simsällskap har haft honom i
sina lag och som tränare stod han på kanten i Ystads
Simsällskap. Vid sidan om idrottandet har han en
civil karriär som omfattar försäkringsjobb, arbetat
som bankdirektör i Ystad samt marknadschef på
Simförbundet.
Tony gifte sig med Veronika Leo (född Svensson).
Ystads kanske bästa simmerska genom tiderna.
SM-guld på 400 meter medley 1990 och därtill ytterligare 15 SM-medaljer. Deltagande på Europajuniormästerskapen 1988 och 1989. Veronika har varit sin klubb trogen genom livet: och engagerat sig i
styrelsen och som tränare.
Familjen består av döttrarna Felicia, född 2006,
och Isabelle, född 2009, som bägge naturligtvis
sysslar med simning.
Tony har en lillebror också. Magnus Lennartsson,
född 1969. En fjärdeplats på svenska ungdomsmästerskapen på 400 meter fritt är den främsta meriten
för honom i bassängen. Vid sidan av bassängen är
meriterna desto tyngre. Sedan slutet på 1990-talet
har han varit elittränare i Malmö Kappsimningsklubb och mannen bakom MKK:s många och stora
framgångar som bästa klubb i landet under många
år.
Magnus är gift med Kristina Lennartsson (född
Engdahl), född 1970. självklart har hon också simmat och i mitten av 1980-talet tagit SM-medaljer.
Parets barn är naturligtvis också simmare. Tove,
Hugo och Hedda, födda 2000, 2006 och 2008 har
också åtskilliga med simmeriter. Hugo är på väg att
etablera sig i Sverigeeliten just nu. Kristinas bror
Fredrik Engdahl har SM-guld på 400 meter fritt,
lillasyster Karin har också SM-medaljer i lagkapp,
dessutom är hon gift med Daniel Engdahl-Carlsson
som har junior-EM guld och 17 SM-guld. Ja, så där
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kan man hålla på i det oändliga. Simning är ”familjeaffär” och vi skulle kunna lyfta fram massor med
fler skånska simfamiljer som platsar i den här årsboken
Det finns fler …
Det finns massor med fler skånska simfamiljer
att lyfta fram. Jag tänker på familjen Åberg i Helsingborg (Helena, Jenny med föräldrar och barn).
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Lindborgs i Trelleborg, MKK, Ran, med tre individuella svenska mästare, Billqvist i Malmö med
doft av Malmöitisk bageri/kondistradition, Wahlqvist i Malmö med tre simsporter på repertoaren,
Lundahls i MS med ett släktträd som klättrar genom hela svenska simhistorien, Lundafamiljen
Westesson, Ahlgren och många andra. Men kanske kommer det fler årsböcker och fler familjer att
lyfta fram.
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