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M almösimningen hade bestått aV Malmö
Simsällskap från 1869 fram till början av
1920-talet. MS som klubben kallades i var-

dagslag hade ryckvis haft en organiserad verksamhet
med simning, simhopp och vattenpolo. MS hade sin
första och stans tillika första olympier 1906, sedan var
man först med att få en individuell svensk mästarinna
– alla idrotter inräknade när Emy Machnow vann sitt
första SM-guld 1913. Under åren under och strax ef-
ter det första världskriget var MS och Malmö svensk
simnings starkaste fäste och det betydde att intresset
för simsporten ökade dramatiskt. Men med ökat antal
själar så ökade också viljan att bredda simsporten.
I simningen liksom i många andra idrotter så kom

den stora ledande klubben att få en avknoppning i en
ny dito och detta skedde i simningens värld i Malmö
år 1922. För jämnt 100 år sedan.
Fyra herrar: Ivan Lundqvist, Hugo Borg, Harald Möl-

ler och John Nilsson tyckte att MS simning och vatten-
poloverksamhet behövde konkurrensutsättas, som det
heter i dagens språkbruk och beslöt att bilda en ny
simklubb.

Som det som vanligt brukar heta när något skedde för
länge sedan och halvt i det fördolda – kallades det till
möte på Ribersborgs kallbadhus en regnig och mörk
augustikväll och ett 50-tal äldre och yngre simintres-
serade mötte upp.
Dagen efter rapporterades det om mötet i Sydsvens-

ka Dagbladet och ganska snabbt organiserade man verk-
samhet i Folkbadet på Drottninggatan, sedermera be-
nämnt Rörsjöbadet.

Stadens fäder hade ett aningen ont öga till nykom-
lingen på badmarknaden och klubben ck örskottera
de aktivas bad genom en avgit på 15 öre per besök.
Man ck också själva bekosta vaktmästare och eldare
på badet varje söndag när man hade sin verksamhet.
Året därpå – 1933 – ansökte Ran om inträde i Riks-

idrottsförbundet och man tog sina första simsegrar
under det årets kanalsimning i Malmö. I laget ingick
bland annat Knut Palmé. Denne Palmé var en lurig
herre som hade många historier på sitt cv men också
stod för mycket historia på Kallbadhuset på Ribban.
Hans far hade jobbat på ”Kallis” när det byggdes och

Simklubben Ran
100 år i vått och torrt

Av Bo Hultén

”Men med ökat antal själar
så expanderade också viljan
att bredda simsporten.”
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Knut själv fanns på plats som badchef till början av
1970-talet då gjorde han sina sista arbetsdagar.

Författaren av dessa rader sommarjobbade på Ribban
under några år i gymnasiet. En dag under en period då
det regnade infernaliskt och få badare fanns på plats
bestämde sig de unga sommarjobbarna, Hultén och
Göran Karlsson, simhoppare och son till Badhusstyrel-
sens ordförande Kurt Karlsson, att städa några förråd.
Längst in fanns Knut Palmés gömmor och när vi hitta-
de en alldeles oanvänd fagga med Malmö Simsällskaps
märke.Vi blev vi ju eld och lågor och visade den förKnut.
Vi bägge unga pågar var ju aktiva i Malmö Simsällskap
och betraktade ju detta som ett stort arkeologiskt fynd.
Helt i klass med fyndet av Tutankhamons grav – hittad
just 1922. Han svor över att vi hittat den och kommen-
terade den med ”att den gömde jag på 20-talet efter en
dags faggning. Den var så ul att den inte skulle upp
mer” – så var förhållandet mellan klubbarna redan då!
1923 var också året då de första DM-medaljerna

skulle tas i simning. ”Jompa” Nilsson stod för detta på
100 meter fritt och 200 meter bröstsim.

1924 kom de första DM-tecknen. Starkt marscherat av
den unga klubben.
Första poloramgångarna kom 1925. JDM-nalen

i vattenpolo slutade 1–1 mot Malmö Simsällskap och
efter omspel kunde Ran vinna med 3–2. Ingen för-
längning eller straffskytte, där inte.
1925 var också året ör det örsta kommunala bidra-

get till föreningen. 800 kronor blev det för simunder-
visningen efter samtal med några fullmäktigemedlem-
mar. Året därpå dök det upp en yngling i klubben som
hette Tor Råberg. Det skulle inte vara första och sista
gången han sågs i de här sammanhangen.
1927 kom det första internationella äventyret. Man

hade samarbete med köpenhamnska P08 om simtäv-
lingar. En första klubbmatch simmades i Köpenhamn
och en andra kom att simmas på tyska Helgoland för
att få en ytterligare internationell prägel. Helgoland
som har en intressant historia och betydelse – både
politiskt och historiskt.
1929 kom dråpslaget ekonomiskt för föreningen.

Det kommunala bidraget sänktes från 800 till 400 kro-
nor. Det totala underskottet för föreningen blev 100

Ovan: Vinnnarna i SM 1957, Rans lag på 4x100 meter frisim. Från väns-
ter: Karin Larsson, Kristina Larsson, Barbro Andersson och Nin Persson.
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kronor när man summerat årets verksamhet. Bistra ti-
der under börskraschåret som också satte sina avtryck
i Ran. Sammanlagt simmades fyra klubbmatcher och
spelades sex polomatcher under året.

Åren därpå innebar att klubben etablerade sig på DM-
nivå och att allt fer simmare visade klass.
1931 ck klubben sin örsta SM-deltagare: Gulli

Andersson och det skulle gå riktigt bra för henne. Det
blev en tredjeplats på 100 meter fritt och än bättre
på 100 meter ryggsim, där hon blev tvåa. Rans första
medaljer på SM togs alltså av en kvinna. Det här året
hade också en ny talang visat sig i resultatlistorna: Inga
Jönsson. Hon skulle få en kometartad karriär i sim-
bassängen.
Redan 1932 var det dags för Inga Jönsson att ta ste-

get upp på SM-nivå. I sin första start på SM blev det
medalj. Innan SM-medaljen togs i huvudstaden blev
det seger på DM. SM simmades i Stockholm, liksom
alla andra svenska mästerskapstävlingar under 1930-
talet. Ingas medalj på en tid av 3.26,8 – tre sekunder
långsammare än på DM. Tidsmässigt skulle det kom-
ma ytterligare en höjdpunkt för henne under året. Hon
slog svenskt rekord på 100 meter bröstsim vid tävling-
ar i Hörby/Ringsjöstrand. Men efter kontrollmätning
av simbassängen visade den sig vara för kort. Under-
bart är inte alltid kort!
Året därpå skulle Inga Jönssons simkarriär nå sin

topp. Hon tog SM-guld på 200 meter bröstsim med
den na tiden 3.13,0 – klubbens örsta SM-guld. Tiden
skulle stå sig under många år. Så sent som 1954 vann
man SM-guldet på 3.12,5 så Ingas nivå var riktigt hög.

Efter Ingas genombrottsår följde några mediokra år
för Ran. Vattenpolon höll uppe kvaliteten och laget
spelade jämnt med lokalkonkurrenterna Malmö Sim-
sällskap och Limhamn – bägge konkurrentklubbarna
på slutet av sina vattenpoloeror.

Ovan: Inga Jönsson Ran 1933.
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1937 dök en ny stor talang upp i simmarleden. Han
hette Bertil Persson och ck smeknamnet ”Eastman”.
Hans karriär skulle följa den samtida svenske storstjär-
nan Björn Borgs men bägge herrarnas na insatser
skulle inte slå ut ut i full blom när det andra världskri-
get bröt ut. Bertil Perssons bästa var ryggsim, där han
under de här åren kom att slå alla skånska rekord och
på SM-nivå blev det härliga bataljer med Björn Borg.
Några år in på 1940-talet skulle dock Bertil besegra
Borg på ryggsim. Det blev fem svenska mästerskaps-
guld på 100 meter ryggsim, det första 1943 och det
sista 1948. Men ett krig kom emellan för en, kanske
stor internationell simkarriär.

Strax före krigsutbrottet kom ännu en stor talang
fram. Sven Malmfält hette han. Han började som sim-
mare och vann bland annat junior-DM. Han bytte till
vattenpolo och la till en idrottskarriär som badmin-
tonspelare där nådde upp till SM-guld som senior.
Dock blev han för Malmöpubliken mest känd som
handbollsspelare i IFK Malmö. Detta under den peri-
oden under slutet av 1940-talet och 1950-talet när ”di
gule” var som bäst. Stans stora multitalang hade alltså
sin vagga som simmare i simklubben Ran.
1940 kom att bli stort genombrott för Rans unga ta-

langer. Både i simbassängen och på poloplanen. Klub-
ben tog massor av medaljer på DM och JDM. Pololaget
utklassade Malmö Simsällskap i DM-nalen. Vatten-
polo kom också att spelas av Ran i Köpenhamn mitt
under brinnande krig. När inresespärren hävts av na-
zisterna kunde man idka idrottsutbyte mellan länderna
och Ranarna var inte sena att återknyta bekantskapen
med sina danska kolleger efter några års stiltje.

Efter 1940 kom en viss nedgång i aktiviteterna på
grund av kriget. Notabelt var dock att 1942 mötte Ran
tyska Luftwaffe i en polomatch i den nya simhallen i
Lund. En match sedd i 2000-talets perspektiv rejält

OM VATTENPOLO I SVERIGE
Vattenpolon i Simklubben Ran har varit en kultur-
bärare av rang under många år. Vattenpolo var
den första bollidrotten på det olympiska program-
met och Sverige var en världsnation i början av
förra seklet. OS-medaljer 1908, 1912 och 1920
vittnar om detta. Även senare har vattenpolo
spelats på hög nivå i Sverige. 1926, 1947 och
1950 tog Sverige EM-silver. Sedan dess har inga
internationella medaljer erövrats. Senast Sverige
deltog på OS i vattenpolo var 1980, i det stympa-
de Moskvaspelen. Sverige ck då en riplats eter
avhopp.
Landslagsverksamheten har legat nere för
svensk del under många år. Under 2010 har polo-
landslaget vilat sig i form men sommaren 2022
har återigen landslagsverksamheten kommit
igång.

spekulativt. Den spelades i en hall som hade färdig-
byggts 1940.

Historien fortsätter
Malmösimningen hade många magra år direkt efter
krigsslutet 1945. Simningen i stan var under den här
perioden förvisad till KV-badet eller som det kom att
kallas senare, Rörsjöbadet. Bassängen som stod klar i
slutet av 1910 var med sin 15-metersbassäng (på herr-
sidan) den enda inomhussimhallen i Malmö.
Simsporten blommade upp under sommaren. Ribers-

borgs kallbadhus eller som det kom att kallas under
tävlingsåren 1905, 1919 och 1944 (med SM-tävlingar
och 1914 (Baltiska spelen) – Malmö simstadion. Lund
och andra städer i Skåne, Helsingborg, Trelleborg hade
tidigare fått inomhusbad men Malmö hade redan på
1930-talet lagt sitt badhusbyggande i långbänk och kom

siMklubben ran
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När badet var klart lockade det med sitt 22-gradiga
vatten. En vattentemperatur som kan få nutida sim-
mare att längta till de varma bubbelpoolerna. I dag är
vattentempen i snitt 27 grader och man vet också hur
man skall balansera lufttemperaturen. Simhallsbadet
tillblivelse innebar startskottet för en ny simsatsning i
Malmö och det var Ran som tog initiativet.

Damsektionen med Kristina ”Kisse” Larsson, Ka-
rin Larsson och deras kusin Barbro Andersson skulle
alla bli svenska mästarinnor och tillsammans med Nin
Persson blev de stans första ”Babylag”. Rans damer var
under fera år de mest lovande i landet. Detta innan SK
Neptun i Stockholm tog ny sats och under mitten på
1960-talet återigen började dominera damsimningen
i landet. Karin Larsson deltog redan som 15-åring i
OS i Melbourne 1956 och hon drog med sig lillasyster
Kristina – ”Kisse” – till OS i Rom 1960. ”Kisse” sim-
made då nal på 100 meter järilsim och tillsammans
med systern blev det också lagkappsnaler.
Eter de stora åren på 1950-talet och några år in på

1960-talet dominerade Rans damer därefter tog her-
rarna över igen. Roland Lundin, Axel Seversson och
främst bröstsimmare skulle dominera Skånesimningen.
Roland Lundin blev under många år synonymt med
Ran, både som simmare och tränare. Roland hade en
specialitet som bröstsimmare. I målgången stänkte han
så mycket vatten att funktionärerna blev skrämda av
vatten som sköljde över dem. Handknäppta tider skulle
ju bevakas genom att man verkligen såg när handen
gick in i väggen men Roland stänkte så mycket att
funktionärerna lutade sig bakåt för att undvika vattnet
och tryckte då med automatik av klockan för tidigt.
Roland kom att skaffa klubben ett brett gäng sim-

mare som tränare under 1960-talet. Det var främst
Torbjörn Svensson och duktige junioren Leif Thörn-
qvist som blev de mest framgångsrika med SM-medal-
jer i det som kom att bli Rans signum – bröstsim.

OM VATTENPOLO I SK RAN
”Det är segrarna som skriver historien.” När man läser
Rans 50-årsskrift verkar det som om klubben mest
bestått av vattenpoloverksamhet under de första 50
åren. Men den skriften hade vattenpololedaren ”Frille”
Sjö som upphovsman. Där kom simningen lite på
undantag och då inte minst de kvinnliga framgångarna.
Trots att just damsimningen i Ran, främst under delar
av 1930-talet men framförallt under 1950-talet stått
för framgångarna.
Ran spelade under många år i poloallsvenskan, sena-
re elitserien men lyckades inte knipa ett SM-guld. Det
var nära några gånger under 1960- och 1970-talen.
En gång var det en målskillnadsaffär som avgjorde, en
annan en missad straff. Innan vi kom fram till 2008
hade det blivit ett SM-silver och ett SM-brons. En
ganska mager skörd efter många års träget arbetande
i polobaljorna.
Den gången i Norrköping vann man nalmatchen en
ljummen sommarkväll i Centralbadet och lyckades
under tränaren Mats Nilsson vinna det hittills enda
SM-guldet. Efter det var man tvungen att lägga ner
polon i Ran eftersom Aq-Va-Kul stängdes och närmas-
te möjliga vattenpolobassäng fanns i Lund och det
visade sig svårt att hitta logistik för. Sedermera har
vattenpoloverksamheten återigen startats och numera
bidar man sin tid i division 2 för att kunna återkomma
i de stora sammanhangen när Malmös möjligheter för
vattenpolo förbättrats.

inte att bli färdiga och komma till skott förrän Sim-
hallsbadet örverkligades och stod klart 1956.
Åren rån krigsslutet och till simhallen på Rege-

mentsgatan var klar – blev mer eller mindre en väntan
på ”bättre tider”. Poseidon i Lund blev bästa klubben i
distriktet och Malmös och Rans storhetstid i simning
kom först efter Simhallsbadets var ett faktum.
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Ovan: DM-segrarna vid Rundturstävlingarna
1951: Bakre raden fr v: Sven Malmfält, Åke
Wihlney, Stig Oredsson och Frille Sjö. Främre fr v:
Sture Ekberg, Tore Björkman och Kjell Runefjord.

OM KLUBBNAMNET RAN
Ran är i nordisk mytologi havsdjupets gudinna
och maka till jätten Ägir, med vilken hon hade nio
döttrar. Ran fångar in drunknade personer med
sitt stora nät och håller dem i sina salar på havets
botten.

siMklubben ran
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En fantastisk ung talang var Els Marie Hjertström
som skulle kunnat bli hur bra som helst om inte ordet
– om – hade funnits.
Sedan Roland Lundin slutade efter att ha gjort mas-

sor med år vid bassängkanten ck klubben ta ny sats
mot eliten. Talanger har alltid funnits i klubben och
breddarbetet har mestadels skötts utmärkt både på
ungdomssidan och på simskolenivå. Simskolan är ett
hav av talanger som simklubbarna kan ösa ur.

Snabba simtag mot toppen under 80-talet
Efter OS 1980 gjorde klubben en storsatsning och vär-
vade landslagstränaren och sedermera förbundskapten
Hasse Chrunak från Landskrona. Hasse tog med sig
ett bra gäng simmare från sin hemmaklubb Lands-
krona Simsällskap. Simmare som svenska mästarin-
nan Pensé Andersen på ryggsim, Susanne Dahlström,
Tony Westerholm och Sten Williamsson med fera ölj-
de sin tränare till Malmö. Från Triton kom Peter Fons-
mark och med ursprungliga Ransimmare som Jörgen
Lindborg, Lotta Gustavsson och andra blev det ett
bra representationsgäng i klubben. Man nådde Top-5
i SM-sammanhang samtidigt som MKK fortsatte sin
storsatsning och siktade mot toppen.
Hasse Chrunak avlöstes av Torsten Buhre som trä-

nare och med Soa Krat rån Götene och bröst-
simmare Hasse Bergqvist från Sundsvall (också han
blivande förbundskapten) hade man i samband med
inne-SM 1985 ått ihop ett så pass bra lag att man blev
bästa klubb på mästerskapen. Bästa klubb i Sverige.
Torsten Buhre, som var skolad i konkurrentklubben

MS och i USA, blev relativt kortvarig på tränarposten
och i ochmed hans avgång så löstes ”främlingslegionen”
upp och det blev återigen en satsning på egna talanger.
Caroline Persson och Cecilia Persson var två duktiga
ryggsimmerskor som hävdade sig i nationell konkurrens.
Talangerna Camilla Olsson och Lotta Gustavsson

gick till MKK och ck sin största utveckling i den

klubben. Men skolningen och grunden hade man fått
i Ran.
Toppen som bästa klubb 1985 ebbade som sagt var

ut – när konkurrentklubben MKK redan året därpå
skulle ta över den ledande rollen i svensk simning och
under många framför dominera klubbsimningen –
gick luften ur Rans satsning.
Men det letade sig talanger till Ran vid sidan av

MKK:s satsning med distansträning. En sådan var
Rudi Dollmayer. Han kom 1986, var lite in och ut un-
der några år men efter 1989 satsade han rejält. Tog
sig till OS i Barcelona 1992 men där kunde inte jätte-
talangen göra sig rättvisa. Under resan dit hade han
på World cup i Malmö den våren slagit till med en fe-
nomenal simning på 50 meter ryggsim med tiden 25,01
och satte Europarekord. Dessutom simmade han un-
der Bengt Barons gamla rekord på 100 meter rygg-
sim och noterade 53,9. Allt i kort bassäng. Rudi kom
något år senare att bli A-lagstränare under en kor-
tare period.
I mitten av 1990-talet var klubben åter rejält nere.

Då anställde man Per Kersmark som klubbchef med
uppdrag att rekonstruera klubben från botten. Till-
sammans med Lena Andersson Stenqvist, som ansva-
rade för simskoleverksamheten gjorde man ett hästjobb.
Paret lämnade några år senare efter sig en bra ekonomi
och nt ungerande simverksamhet.

Tjejerna har stått för framgångarna
2006–2007 representerade Ida Marko Varga Ran. Hon
hade fått sin fostran i Triton, Staffanstorp, gått via
MKK och stannade sedan i Ran under två säsonger.
Samtidigt var hennes pappa Sven Bertil Mattsson trä-
nare i klubben.
2007 till 2010 simmade OS-deltagren Gabriella Fa-

gundez för Ran. Under sejouren i Ran blev det sam-
manlagt elva SM-guld och svenska rekord på längre
distanser. Rekord som står sig ännu i dag.
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2008 hade Ran ett kanonlag på dammedley. SM-guldet
ck man kämpa ör men med Therese Svendsen, Una
Finnman, Ida Marko Varga och Gabriella Fagundez
tog hem det.
2009 tog Una Finnman SM-guld på 200 meter bröst-

sim och 200 meter medley. Poseidonsimmerskan kom
till Ran och tog steget upp till svensktoppen. Sedan

gick hon vidare till Göteborgs Sim och slutligen till
SK Neptun.
Grundbulten i hela den här simverksamheten un-

der 2000 och några framöver var landslagssimmer-
skan Therese Svendsen. Hon kom att bli den mest
framgångsrika simmerskan i klubbens historia vid
SM.

Ovan: Therese Svendsen den mesta SM-guldvinnare i klubbens historia – 17 individuella SM-guld plus lagkapper.

siMklubben ran
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År 2007 inträffade dråpslaget för Malmösimningen.
Simhallsbadet brakade ihop och simningen ck ut-
lokaliseras till ett tält på Lindängen. Det var en inte
lätt situation att hantera och därefter har Ran haft en
lång väg att komma tillbaka till elitnivå. Till slut ck
man komma tillbaka in i värmen igen – detta efter
att tältet på Lindängen försvann i en höststorm och
träningstider minskat ytterligare. Den ”härdsmältan”
höll på att ta knäcken på simverksamheten i Malmö,
både i MKK och Ran – men till slut lyckades man
komma över det hela.
De senaste åren har varit magra för Ran. Simskola,

breddverksamhet och ungdomssatsningen har fått
byggas upp igen. I dag kan man åter tro på att Ran
skall kunna komma tillbaka där klubben en gång be-
fann sig. Men mycket jobb är kvar att göra. 81 SM-guld
har det blivit hittills. När kommer det 82:a?

Rans framgångsrikaste simmare/vattenpolo-
spelare

Terese Svendsen heter hon. Den Ransimmmerska
som vunnit fest SM-guld. Född 1989, uppvuxen och
i SK Ran. Pappa Tommy var simmare och vattenpolo-
spelare och Therese kom tidigt att visa att hon var
en simmerska att räkna med. Deltog i ungdoms-OS
som 14-åring och gjorde en start i de olympiska täv-
lingarna 2012 i London. Therese gjorde också fyra år
i USA och tränade på Southern Methodist university
i Dallas.
Therese hann under sina aktiva år – fram till 2014 –

vinna 17 SM-guld. Det örsta 2005 och det sista 2013.
Samtliga guld kom på 50, 100 och 200 meter ryggsim.
Hon deltog i EM och VM både i lång och kort bana
samt gjorde en OS-start, i London 2012.

Gabriella Fagundez, ödd 1985, Landskronasimmer-
skan som kom till Ran 2006, simmade fyra säsonger
och gick sedan vidare till Upplands Väsby. ”Gabbi”
hade en brett register och simmade distanser från 100
meter upp till 1 500 meter ritt men var också en duk-
tig fjärilsimmerska i början av sin karriär. Gabriella
Fagundez har fortfarande 2022 de svenska rekorden
på 800 och 1 500 meter ritt i lång bana och på 800
meter fritt i kort bana. Sammanlagt vann hon under
åren i Ran sammanlagt elva SM-guld.

Karin Larsson (Ahlström), 1941–2019. Den äldsta i
syskontrion Larsson som simmade i Malmö på 1950-,
1960- och 1970-talen. Karin var grundpelaren i det
som kom att kallas ”Rans babylag” och som vann ett
antal SM-titlar i lagkapp under 1950-talet. Karin var
den första svenska mästarinnan som skolats i Sim-
hallsbadet i Malmö. Vann sammanlagt sju individuella
SM-guld, simmade i OS 1956 och 1960, där hon nådde
seminalplatser individuellt och gjorde två lagkapps-
naler på 4x100 meter ritt.

Kristina Larsson (Björk), född 1944. Mellanbarnet
i Larssonfamiljen. ”Kisse” som hon alltid har lystrat
till, kom i det omedelbara kölvattnet efter syster Karin.
”Kisse” simmade OS-nal i Rom 1960 och dessutom
nal i lagkappen. Hade inte allt ljus allit på silverme-
daljören Jane Cederqvist i den eviga staden hade just
”Kisse” Larsson blivit den som hade lämnat de största
svallvågorna i den olympiska simbassängen för svensk
del.

Roland Lundin, bröstsimmare, född 1942. Vann sam-
manlagt fem individuella SM-guld men har gjort ännu
mer avtryck i klubben som ledare och tränare. Han var
”Mr Ran” under många år. Bufig och tu men med
ett hjärta av renaste guld. Han gjorde många år på bas-
sängkanten i Simhallsbadet innan det blev Aq-Va-Kul.

forts på följande uppslag



91

RANS SAMLADE SKÖRD AV SM-GULD

Damer, kort bana (25-metersbassäng): 32
Damer, lång bana (50-metersbassäng): 28
Herrar, kort bana (25-metersbassäng): 12
Herrar, lång bana (50-metersbassäng): 8
Herrar, vattenpolo: 1

Totalt 81 SM-guld under 100 år

RANARE SOM FÅTT SKÅNES SIMFÖRBUNDS
GULDMEDALJ

Bästa prestation i skånsk simsport respektive år:

1944 Bertil Persson
1955 Karin Larsson
1959 Kristina Larsson
1962 Roland Lundin
1965 Herrlaget vattenpolo
2007 Gabriella Fagundez
2008 Ida Marko-Varga och Herrlaget vattenpolo

GULDMEDALJER PÅ SM

Ran har under sin 100-åriga verksamhet simmat/
spelat hem 81 SM-guld. 80 i simning och ett i
vattenpolo. Här är listan på alla guldmedaljer.
Förutom individuella medaljer nedan så har man
också simmat hem 13 lagkappsguld.

17 Therese Svendsen
11 Gabriella Fagundez
7 Karin Larsson
6 Roland Lundin
5 Bertil Persson
5 Rudi Dollmayer
4 Kristina Larsson
4 Soa Krat
2 Una Finnman
1 Barbro Andersson
1 Camilla Olsson
1 Ida Marko-Varga
1 Inga Jönsson
1 Mats Westergren
1 Pensé Andersen

Ovan: Gabriella Fagundez simmade för Ran några säsonger och gjorde
stora avtryck – bland annat med svenska rekord som står sig ännu.

siMklubben ran
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SkånSk IdrottS HIStor Ia

Bertil Persson, ryggsimmare. Kom fram strax innan
andra världskriget bröt ut. Tog sina första SM-medal-
jer under 1939 men i skuggan av storstjärnan Björn
Borg och kriget gjorde att det aldrig blev den stora
karriär som han kunnat få. Fem SM-guld på 100 meter
ryggsim åren 1943–1948 blev det främsta facit av en
karriär, som i fredstid kunnat vara mycket större.

Olle Andersson, simmare som blev stjärna i vattenpolo
men skulle kunnat bli kanske ännu bättre som simma-
re. Han tog av sig vattenpolomössan några gånger per
år, intog simmarens roll och det gick galant. Kanske

den siste i den genren. Det är inte helt enkelt att hop-
pa mellan de olika simteknikerna som krävs med eller
utan boll. Det blev totalt 61 landskamper, 15 säsong-
er i Rans allsvenska lag och segrare i skytteligan i all-
svenskan en gång. Men som sagt Olle Andersson kan
för alla tider räkna sig som Mr Vattenpolo i Ran.

Ovan: Ran – svenska mästare i vattenpolo 2008.Motsatt
sida: Olle Andersson – Rans störste vattenpolospelare
genom tiderna.



93

ANDRA PROFILER SOM VARIT VERKSAMMA I
SIMKLUBBEN RAN

• Åke Whilney – teve- och tidningsjournalist
som spelade vattenpolo i Ran.
Hasse Chrunak – gjorde fyra år som tränare i
Ran innan har blev förbundskapten för svens-
ka landslaget.

• Ida Marko-Varga – Sveriges största ungdoms-
talang på damsidan efter Sarah Sjöström
simmade två år i Ran.

• Mats Nilsson – vattenpolotränaren som led-
de Ran till det hittills enda SM-guldet 2008.

• Torsten Buhre – Birger Buhres son var ett tag
elittränare i Ran i mitten av 1980-talet.

• Anders Albien – teaterregissör, författare och
översättare simmade upp på SM-nivå.

• Jan Bertil Cederholm – mordutredare på
Malmöpolisen var som 13-åring bättre än
konkurrentklubbens Gunnar Larsson på 100
meter fritt. Bägge födda 1951.

ORDFÖRANDE GENOM TIDERNA

Att vara ordförande i Simklubben Ran är ingen
uppgift man tar på sig för en kortare tid. Som man
kan läsa i listan nedan är det rejäla långsittare
med Charles Quick som den som har suttit längst
– 29 år. Åtta ordförande under 100 år – är ett bra
facit!

Arvid Holmberg 1922–1924
Fridolf Eriksson 1925–1939
Sven J Malmström 1940–1952
”Frille” Sjö 1953–1965
Stig-Arne Nilsson 1966–1969
Charles Quick 1970–1999
John Westergren 2000–2015
Per Elfvin 2016 –

STORA GRABBARS MÄRKE

Utdelat av Svenska Simförbundet för idrottsliga framgångar

Nr Namn År
109 Bertil Persson 1945
142 Karin Larsson 1958
147 Kristina Larsson 1960
169 Roland Lundin 1965
219 Olle Andersson 1975
298 Tommy Svendsen 1984
324 Per-Ola Andersson 1989
341 Rudi Dollmayer 1992
401 Johan Nilsson 1999
430 Ida Marko-Varga 2006
436 Gabriella Fagundez 2007
451 Therese Svendsen 2010

siMklubben ran


