Av Bo Hultén

Gunilla Jonsson

Ett glänsande idrottsliv
slutade i total misär
När stålkastaren slutade lysa – sprack bubblan.
I den meningen ryms mycket av den historia
som jag vill berätta om Gunilla Jonsson, simmer
skan från Malmö som i början av 1970-talet var
svensk simdrottning. Hennes levnadsöde efter
simkarriären var inte lika glamoröst med miss
bruk och ett liv som var långt från det som hon
blev känd för som simmerska.
När hon dog 2006 var hon bara 51 år gammal.
Historien om Gunilla har varit känd länge men
den har inte satts på pränt. Hänsynen till omgiv
ningen har varit det bärande skälet till detta. Men
detta har också varit en anledning till att Gunilla
har glömts bort. Hon kunde nämligen under väl
digt kort period titulera sig svensk simdrottning
och under några år betraktades hon åtminstone
som vår del av landets bästa idrottskvinna. Om inte
titeln Årets kvinna lagts på is under ett decennium
efter vänsterrörelsens intåg i det svenska samhället
1965 hade hon säkert mottagit titel Årets Idrotts
kvinna 1970.
Denna artikel vill visa på en enastående duktig
idrottskvinna som landade i den framgångstörs
tande svenska simsporten i slutet av 1960-talet
SIH

Bo Hulténs kommentar om artikeln
Historien om Gunilla Jonsson har jag velat fånga på
papper under många år. Hon var under uppväxten
och under min simaktiva del av livet – en av mina
bästa vänner. Jag har alltid funderat på hur det
kunde gå som det gick. Hur en av landets bästa
idrottstjejer skulle landa i det hon gjorde. Rykten
har florerat, osanningar har gått genom luften och
man har också haft en del funderingar hur okunniga
ledare och läkare blandade sig i idrottsmännens
verksamhet under de här åren. Citaten om hur vikt
nedgångar och pekpinnar gavs åt knappt halvvuxna
flickor, hur man strödde ut P-piller för menskontroll
men framförallt hur man satte etiken ur spel – på ett
sätt som vi i dag ser som hårresande. Vi har mycket
att lära men också mycket att förhålla oss till även
i dagens idrott. Kan vi vara säkra på att det som
hände då – inte händer i dag också? Vi måste lära
oss av historien!

och början av 1970-talet. Gunillas idrottsliga meri
ter var en milstolpe i ett bygge, som också innehöll
Skånes bäste idrottsman under 1900-talet, Gunnar
Larsson, men också andra framgångsrika simma
re.
Sedan finns det också andra orsaker till att den
här artikeln har kommit till stånd just nu. Grund
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Upp ur vattnet efter det första SM-guldet – på 400 m fritt 1969.

frågorna till det som blev problem i hennes vux
enliv är lika aktuella i dag som de var då, som till
exempel manipulerandet från läkarvetenskapen
och den sköra grund som idrottsetik vilar på. Men
vi har också velat visa på att det inte alltid går bra
för idrottare på hög nivå – även om skyddsnätet är
starkt och förutsättningarna goda.
Man kan också visa på att inblandningen av lä
kare och andra ”kloka” personer kan vara skadligt
för ömtåliga idrottare och att vi fortfarande har
mycket att lära. Kunskapen när det gäller exem
pelvis viktkontroll, dopning och menskontroll var
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inte lika utbredd när detta utspelade sig som den
är nu. Men etiken är lika utsatt för påverkan i dag
som då.
Men låt oss ta det från början – åtminstone den
del som omfattar hennes simkarriär.
I början av 1960-talet hade Birger Buhre och Carl
Adam Nycop uppfunnit det som kom att kallas SumSim eller som det egentligen skall uttydas Svenska
Ungdomsmästerskapen i simning. Denna idé kom till
stånd efter ett nattligt möte mellan tidningen Expres
sens grundare Nycop och tidningen Kvällspostens
sportchef Buhre. En på den tiden ohelig allians ...
SIH

Buhre hade imponerats av de amerikanska agegroup tävlingarna och ville överflytta konceptet till
Sverige. Sagt och gjort. Birger Buhre som förutom
jobbet som sportchef också var UK-chef i simning
fick mötet med värste konkurrenten Expressens le
gendariske Nycop och denne tände på alla cylind
rar. Tävlingen kom att backas upp av Expressen
under många år.
De första tio årsupplagorna av Sum-Sim bestod
av tre olika nivåer, massmönstring, regionfinal och
riksfinal (numera är massmönstringen avförd från
programmet).
Massmönstringen avgjordes ute i klubbarna och
där gällde det att samla så många prov som möjligt
av simmare, såväl klubbanslutna som klubblösa.
Föreningarna anmälde in resultaten och deltog i
en tävling där man belönades med så kallad SumSim-klockor, fina Minervaklockor med mellantid –
faktiskt de mest avancerade som fanns på dåtidens
marknad.
Upptäcktes i Sum-Sim
Resultaten registrerades av Expressen, som strax
före riksfinalen producerade en bilaga som kom att
kallas Sum-Sim-Expressen. Den innehöll mängder
med resultat och artiklar om simning. Malmö Sim
sällskap vann flera av dessa massmönstringar i bör
jan och mitten av 1960-talet.
Det var i denna tävling till Sum-Sim som Gunilla
Jonsson först dök upp i sporten. Eldsjälen i sam
manhanget – sådana skall ju alltid till – var Stig Cal
lenberg, en folkskolelärare från Småland som ham
nat i Malmö och startat med simning. Han hade i
skuggan av giganterna Birger Buhre och Lars-Er
ic Paulsson ansvar för ungdomsgrupper i Malmö
Simsällskap. Callenberg var en eldfängd herre som
efter något år kom i klammeri med flera i sin om
Röster om Gunilla Jonsson
Lars-Eric Paulsson – tränare i Malmö Simsällskap och Simlandslaget
”Hon var ingen stilsimmerska. Snarare en kvinnlig
motsvarighet till Tommy Werner”
SIH

givning och återvände till ursprunget i Småland.
Det gick rykten om honom som bussresearrangör
under 1970 och 1980-talen. Där slutar spåren.
Det var i den här miljön, i Simhallsbadet, som Gu
nilla tog sina första simtag, som var början till en
fantastisk karriär.
Två på SM-nivå
Artikelförfattaren tillsammans med Gunilla och
ytterligare tio ungdomar utgjorde den ungdoms
elit som Callenberg skulle fostra i Malmö. Två från
denna grupp hamnade på SM-finalnivå, artikelför
fattaren och Gunilla Jonsson, som inte nöjde sig
med detta utan hittade sin topp i EM-finaler.
Resultatet blev att det bara var vi två som nådde
upp till SM-finalnivå, Gunilla naturligtvis flera steg
högre upp. Facit för hennes simkarriär blev bland
annat åtta SM-guld och två EM-medaljer.
Gunilla Jonssons roll i svensk simning skall ock
så ses i ljuset av att det på damsidan togs väldigt
lite medaljer under den här tiden. Det var herrarna
som var dominerande och det var inte alls som det
är i dag, då det är damerna som simmar hem me
daljer i parti och minut. Dessutom skall det tillfogas
att det bara fanns två olika sorters internationella
mästerskap att delta i om man var svensk, Olympis
ka spel och Europamästerskap, bägge i 50 meters
bassänger.
Fakta om simmästerskap
• Olympiska Spelen – 50 meters bana – har sim
ningen funnits på tävlingsprogrammet sedan
starten 1896
• Europamästerskapen i lång bassäng – 50 meters
bana – har arrangerats sedan 1926.
• Världsmästerskapen i lång bassäng – 50 meters
bana – har arrangerats sedan 1973
• Världsmästerskapen i kort bassäng – 25 meters
bana – har arrangerats sedan 1993
• Europamästerskapen i kort bassäng - 25 meters
bana – har arrangerats sedan 1996
Under perioden 1960–1974 togs det bara fyra in
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ternationella, individuella medaljer av kvinnliga
svenska simmerskor:
• 1960 Jane Cederqvist silver på 400 m fritt vid OS
i Rom
• 1962 Elisabeth Ljunggren brons på 400 m fritt vid
EM i Leipzig
• 1970 Gunilla Jonsson silver på 400 m fritt vid EM
i Barcelona
• 1974 Gunilla Andersson brons på 100 m fjäril vid
EM i Wien

Röster om Gunilla Jonsson
Eva Andersson – medlem i svenska medaljlaget
på EM 1970.
”Hennes stora problem startade när hon rekommenderades gå ner i vikt av landslagsläkaren. Jag
själv fick rådet att ta sju kilo efter en test i maj 1972
– fram till OS i september. Ingen bra information
till en 15-årig tjej. Varken då eller i dag. Jag har
brevet med informationen kvar. Gunilla reagerade
starkt på detta vet jag”

Till detta skall två lagkappsmedaljer från 1966 och
1970 tillfogas, bägge på 4x100 m fritt. 1970 var Gu
nilla av lagmedlemmarna.

Enda gångerna som det fanns plats var under helger
na då badet stängde för allmänheten 14.30.
När de klassiska mikrofonutropen kom –”samtliga pojkar med bruna nyckelband och samtliga flickor med blåa nyckelband avslutar badet och lämnar
simhallen” – kunde simklubbarna inta arenan och
träningsmängden under helgen maxades.
Under sommarmånaderna förlades träningen
mestadels till Båstad/Hemmeslöv, där ett formli
gen Simmarmecka utvecklades från 1963 och fram
åt. De flesta av landets toppklubbar tränade och
tävlade där. Så rullade Gunillas ungdomsår på, sko
la, simning och ett lagom utvecklande ungdomsliv.
1968 kom ett första genombrott, SM-medaljer på
400 och 800 m fritt, både på lång och kort bana.
Året efter kom så det stora genombrottet. Malmö
Simsällskap hade gjort en satsning på att bli första
klubb utanför Stockholm att ta hem titeln ”Bästa
klubb” på SM. För den sakens skulle hade stockhol

Lång ökenvandring
Av denna resultatrad kan man utläsa att svensk
damsimning hade haft en lång ökenvandring mel
lan 1962 och till 1970 – när medaljerna äntligen
kom. Man skall även veta att massor av duktiga
simmare hade passerat revy under åren utan att få
internationella medaljer.
Vi har exempel som Meta Rylander, som slog
världsrekord på 800 och 1500 m fritt, Ann Christi
ne Hagberg som slog Europarekord på 100 m fritt,
fjärilsimnajaden Karin Stenbäck, Ann Charlotte
Lilja och andra. Ja, det fanns massor av bra sim
merskor men ingen, som var bäst när det gällde.
Ingen lyckades sätta formen när man skulle till att
”gräva medaljer”.
Anledningen?
Kanske en för uppskruvad medial uppmärksam
het. Inför OS 1964 i Rom kan man klart märka detta.
Intressant för sentida simintresserade är att de
tre medaljer som listas ovan mellan 1960-70 – är
samtliga på 400 m fritt. Något som känns verkligen
främmande nuförtiden.
Träning i Båstad
Under ungdomsåren och fram till Europamästerska
pen 1970 – peaken på Gunillas simmarliv – skedde
träningen i Malmö och det dåtida Simhallsbadet.
Träningen skedde på minimal plats och utrymme.
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Med silvermedaljen på 400 m fritt blev Gunilla Jonsson den första
simmerskan 1970 att spränga sig in i den östtyska muren.

SIH

maren Hasse Ljungberg och Karlskogasimmerskan
Berit Larsson värvats över till Malmöklubben, bäg
ge med landslagsmeriter. MS lyckades 1969 med
sin målsättning.
I denna klubb där Gunnar Larsson, då bara 18 år,
var ankare tillsammans med simhopparen Tord
Andersson fick Gunilla chansen att utvecklas.
På SM 1969 i Landskrona vann hon sitt första
SM-guld, detta på sin favoritdistans 400 m fritt.
Efter SM 1969 förstod man att Gunilla skulle kun
na flyga högre och längre.
Det internationella genombrottet lät inte vänta
på sig.
Internationellt var det svenska simlandslaget rela
tivt tilltufsat efter höghöjds-OS 1968 i Mexiko, som
inte var någon vidare fest för svensk simning. Den
gamla generationen av duktiga simmare från Stock
holm, som hade hängt med sedan början av 1960-ta
let fasades ut och nya simmare kunde ta plats.
Gunnar Larsson kom till EM-säsongen 1970
som 19-åring fram som den nye svenske simkung
en. Han var inte erkänd av höga vederbörande i
Stockholm, som fortfarande hade mycket av mak
ten. Men under 1970 skulle allt vända. EM i Barce
lona kom att bli en milstolpe för svensk simning.
Larsson gick genom TV-rutan och passerade sina
storasystrar i meriter. Karin och ”Kisse” förpassa
Röster om Gunilla Jonsson
Karin Odgaard (Kile) – simmarkompis och ständig rumskamrat i simsammanhang
”Gunilla pushade mig ständigt. Pushade mig så
att jag skulle simma fortare och kunna hänga med
henne i landslaget. Hon var under de ”bra” åren –
en stor inspiration för mig.”
Röster om Gunilla Jonsson
Peter Daland – amerikansk landslagstränare på
tränarkonferensen efter EM 1970
”Inför OS i München 1972 är det två simmare från
Europa – förutom östtyskarna – som vi skall ha
extra koll på och som har en global konkurrensför
måga. Båda kommer från Sverige och det är Gunnar Larsson och Gunilla Jonsson”
SIH

des till platserna två och tre i familjen när det gäll
de simning. Gunnar vann tre guld och ett silver.
Dessutom satte han världsrekord på 400 m fritt
och på 200 m medley.
I skuggan av klubbkamrat
I skuggan av detta simmade Gunilla Jonsson in i fi
nalen på 400 m fritt som tvåa i försöken. Det var
en stor överraskning för simmar-Sverige. När hon
sedan hade så mycket styrka att som första sim
merska under mästerskapen spränga den östtyska
muren och simma in mellan de två östtyskorna i fi
nalen och sätta ett gediget svenskt rekord då nådde
hon toppen i sin simkarriär.
En medalj ytterligare skulle det bli under de fan
tastiska EM-dagarna. Lagkappslaget på 4x100 m fritt
simmade till sig en bronsmedalj. I laget fanns Elisabeth
Berglund som gjorde sin sista simtävling 21 år gammal.
På den tiden betraktades man då som simpensionär. I
laget fanns också unga Eva Andersson från Kungälv.
Den fjärde flickan var Anita Zarnowiecki.
Kuriosa om dessa tre övriga damer:
Elisabeth Berglund blev Sveriges Lucia.
Eva Andersson är den yngsta svenska internatio
nella medaljören – 13 år gammal.
Anita Zarnowiecki slog Mark Spitz segerrad vid
Makkabiaden från 1969 med fem guld, när hon 1973
simmade hem hela sju guld på dessa mästerskap.
Hemkomsten efter EM i Barcelona blev något
speciellt. Gunilla, Gunnar och de andra simmarna
möttes av 10 000 personer på Bulltofta flygplats.
Ja, ni läste rätt. 10 000 människor hade samlats på
Malmös gamla flygplats för att hylla EM-hjältarna.
Rena rockidolhysterin med nutidens mått mätt.
Vad vi inte visste – var att just där – den där dagen
på Bulltofta tog en del av energin slut för Gunilla. Hon
skulle aldrig utvecklas mer i simning. Kickarna av att
lyckas i vattnet uppnåddes aldrig mer. Efter kvällen
på Bulltofta pekade hennes simkurvorna bara nedåt.
Hon var då bara nyss 16 år fyllda och med dagens tänk
och nivå skulle hon bara vara i början av sin karriär.
Hösten 1970 var det svårt för Gunilla att uppam
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ma fokus och energi för träning. Men hon samlade
ihop sig till slut och kom igång igen. Hon letade ef
ter nya vägar och kontakten med den amerikanske
simtränaren Don Gambril var ju redan etablerad i
och med att Gunnar Larsson fanns i träning ”over
there”, i Long Beach, Kalifornien.
Gunilla tog pick och pack och stack över till USA.
Träningsperioden där blev inte riktigt vad hon tänkt
sig. Det har man kunnat förstå efter samtal med
hennes träningskompisar i efterhand. Det var inte
lika kul längre. Men hur det än var så samlade hon
ihop till så pass mycket träning att hon kunde kom
ma hem till SM våren 1971 och vinna 200 och 800
m fritt på inne-SM. Dessutom vinna en lagkapp, på
4x100 m fritt med Malmö Simsällskap. Det var första
lagkappstiteln till klubben sedan 1965 på damsidan.
Sommaren 1971 blev det ytterligare SM-guld.
Men segerresultatet på 400 m fritt var nio sekunder
långsammare än hennes eget svenska rekord från
EM året före. En bra bit från formen med andra ord.
Men det räckte för att vara bäst i Sverige. Men det
var inget som gav den inre tillfredsställelsen.
Hösten 1971 var det dags att tag i sitt liv. Så re
sonerade Gunilla Jonsson – åtminstone utåt. Men
det blev inte som hon sagt. Under detta sitt sista

år som aktiv, från hösten 1971 till våren 1972, trä
nade Gunilla i Klippan. Det var det första året med
Simcenter i det nordvästskånska samhället. Ett
simgymnasium som var en av de första satsningar
na som gjordes med idrottsgymnasier i landet. Det
kunde genomföras tack vare att Klippan fått en av
landet första 50- metersbassänger i den relativt lil
la bruksorten. Unikt naturligtvis.
I Klippan startade samtidigt också ett brottar
centrum, som som löpte parallellt med simningen.
Brottningen var mer ”Klippan” än simningen med
tanke på de mycket starka traditioner som fanns på
platsen.
Klippans Simgymnasium kom året före München
OS och landslagstränaren Lars-Eric Paulsson
fanns på plats för att sparka igång detta simcen
ter efter amerikansk förebild som mycket annat i
Idrotts-Sverige.
Satsningen i Klippan var nog tänkt att bli mer än
bara ett simgymnasium utan även träningscentrum
för simningen i stort. Något som inte blev det man
hade tänkt, när Lars-Eric Paulsson lämnade sina
uppdrag bara efter ett år.
Simmarna som var med i Klippan var vana att trä
na hela sommaren. Mästerskapskalendern var an

Sveriges bronslag på 4x100 m fritt vid EM i Barcelona 1970 – fr.v Eva Andersson, Gunilla Jonsson, Elisabeth Berglund och Anita Zarnowiecki.
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norlunda vid den tiden. SM som idag ligger i må
nadsskiftet juni/juli, låg på 1970-talet i mitten av
augusti. Det betydde att simmarna fick ett väldigt
kort uppehåll innan skolan startade igen. Träning
en skulle sättas igång i ett flygande fläng och upp
trappningen var kanske inte den mest genomtänkta
det första året.
Men större frihet än på hemmaplan vet vi att sim
gymnasierna, men också andra idrottsgymnasier,
vid den här tiden skördade sina offer. Det fanns
elever som inte kunde hålla fokus på träningen.
Ungdomarna gavs en nymornad ”relativ frihet”, när
man för första gången kom ut och fick ta ansvar för
sig själva. Det var lätt att förvandlas från lovande
till icke lovande under dessa premisserna. Gunilla
landade i detta. Tyvärr!
Det blev fel
Klippan var inget bra ställe att odla sina kickar på.
Något som Gunilla levde för. Det kunde lätt bli fel.
Skånsk bruksortsmentalitet, vikande träningsener
gi, kanske för stor frihet. Det fanns många orsaker
till att det inte blev bra.
Tränaren Lars-Eric Paulsson fick en del personliga
problem att brottas med och säger att ”Jag jobbade på
med träningen hela tiden men fokus var inte det rätta.
Gunilla flög under radarn och jag är inte nöjd med att
jag inte kunde greppa det. Det känner jag ansvar för.”
Gunilla kom på det okloka att skippa kaloririk
mat och ersätta den med champagne istället. Unikt
men inte bra!
Röster om Gunilla Jonsson
Bo Hultén – artikelförfattaren, på Eurosport år
2001
”Hade Gunilla Jonsson kunnat fullfölja sin simkarriär till München -72 hade hon varit en potentiell
medaljör”
Röster om Gunilla Jonsson
Gunnar Larsson – dubbel olympisk guldmedaljör
1972
”Orädd. Vågade satsa. Ingen tekniker men flöt som
kork – med ett högt vattenläge”
SIH

Flera av hennes simkompisar säger i dag dryga
40 år efteråt att just dribblandet med vikt var det
som tippade Gunilla över kanten. Detta var orsaken
till att träningen spårade ur och blev till ett liv fyllt
av missbruk. Sant eller falskt? Det är inte hela san
ningen men kanske en del av den.
Dribblade med P-piller
Andra har menat att dribblandet med P-piller för de
unga simmerskorna, som verktyg för att förskjuta
mensen, var en annan orsak. Tidigt under 1960-ta
let, i samband med OS 1964 hade P-piller skrivits ut
till landslagsimmerskorna. En del ökade i vikt med
15 kilo eller mer. Andra fick P-piller fast man inte
nått mensåldern. Gunilla sattes på samma kurer för
att skjuta på menstruationen.
Man kan med facit i hand fundera på vilken miljö
det fanns inom idrotten under de här åren med lä
kare som använde piller till att justera både det ena
och det andra hos idrottsmän/kvinnor. Den svenska
läkaretiken stod inte högt med nutidens mått mätt.
Livet efter simkarriären
Efter att ha avslutat sin simkarriär 1972 vid 18-års
ålder tog Gunilla tag i det som skulle forma hennes
framtida liv. Det var gymnasiestudier, det var en an
passning till vad man skulle kunna säga ett vuxenliv.
Men det ville sig inte riktigt. Allt det fokus som
hon hade kunnat hålla i samband med sin idrott
kunde hon inte överföra på livet efter simningen.
Det blev normala förälskelser, samboförhållande
och mycket av det som hör ihop med brytningsti
den mellan tonåren och vuxenlivet.
Men det blev också en jakt på kickar. en jakt som
gjorde att hon inte kunde hålla fokus på studier och
de framtida planer hon hade. Allt skedde inte över
en natt men gradvis så gled hon över i en värld som
var främmande för hennes familj och de dåvarande
vännerna.
Under mitten och slutet av 1970-talet kom Gunil
la i det man kallar fel umgänge i en fortsatt jakt på
nya och ”utvecklande kickar”. Själv mötte jag henne
i 1970-talets Malmö, wild och crazy, och det hände
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att man fick ta hand om henne för att hon inte kun
de ta vara på sig själv.
Turerna till Nämndemansgården och andra av
giftande institutioner var täta. Ett antal gånger for
hon in och kom ut med stora förhoppningar om att
ta tag i sitt liv. Hela tiden hade hon en familj som
stöttade och försökte leda in henne på den rätta vä
gen. Men det var svårt. Missbruket, lögnerna och
undanglidandet hade blivit allt mer accentuerat.
Gamla kompisar från idrotten ersattes med inte
fullt lika omvärldsaccepterade vänner i en värld
där missbruk var vardagsmat.
Man skulle kunna berätta massor med histori
er om livet på andra sidan missbruksgränsen men
Tidslinje

1954
Gunilla Jonsson föddes i Malmö som tredje barn till Kurt och
Kajs Jonsson
1962
Startade med simning i Malmö Simsällskap som 8-åring
1963
Kvalade som 9-åring in till sin första Sum-Sim-final
1968
SM-brons 800 m fritt 10.05,9 – kort bana – första SM-medaljen
– ännu inte fyllda 14 år!
SM-silver 400 m fritt 4.49,3 – lång bana
SM-brons 4x100 m fritt 4.32,1 – lång bana tillsammans med
Kerstin Odgaard, Karin Odgaard och Agneta Samuelsson
SM-silver 800 m fritt 10.05,1 – lång bana
1969
SM-guld 400 m fritt 4.47,5 – lång bana
1970
SM-guld 400 m fritt 4.42,8 – lång bana
SM-guld 800 m fritt 9.51,1 – lång bana
EM-silver 400 m fritt 4.36,8 – lång bana, svenskt rekord
EM-brons 4x100 m fritt 4.07,4 lång bana, svenskt nationsrekord
– tillsammans med Eva Andersson, Elisabeth Berglund och
Anita Zarnowiecki
1971
SM-guld 200 m fritt 2.12,7 – kort bana, svenskt rekord
SM-guld 800 m fritt 9.33,2 – kort bana, svenskt rekord
SM-guld 4x100 m fritt 4.12,8 – kort bana, svenskt klubbrekord
– tillsammans med Karin Odgaard, Marie Persson och Anette
Wilhelmsson – Gunilla 1.01,1 på sista sträckan
SM-guld 400 m fritt 4.45,3 – lång bana
SM-guld 800 m fritt 9.50,3 – lång bana – sista SM-guldet
Tränade på Klippans Simcenter 1971-72
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det är ointressant i de här sammanhangen. Intres
sant är emellertid det ansvar som idrotten har, att
utbilda, ta vara på, leda och ansvara för idrottare i
ungdomsåren. Här kan fortfarande i dag, 30-40 år
senare efter historien om Gunilla, mycket göras.
När Gunilla Jonsson dog 2006 – så kunde hon
mer eller mindre sortera in 30 år av missbruk, av
sprit men också av andra beroendeframkallande
medel. 2002 drabbades Gunilla av ett kraftigt epi
leptiskt anfall relaterat till alkoholen. Detta ledde
till en hjärnskada! Den slutgiltiga dödsorsaken var
en cancerrelaterad sjukdom.
Gunilla Jonssons fantastiska liv som idrottskvin
na blev till idrottshistoria utan ett gott slut!
1972 Slutade simma efter SM-tävlingarna i Borås – utan att
kvala in till OS i München. Hon blev den här sommaren 11:a på
400 m fritt på Svenska Mästerskapen med 4.58,5 – 22 sekunder
över det svenska rekordet
1981 I december 1981 blev Gunilla mamma för första och enda
gången
2006 Gunilla dog

Fakta
Född: 31 juli 1954
Död: 12 februari 2006 – 51 år gammal
Klubb: Malmö Simsällskap
Idrottsaktiv: 1963-1972
Tränare: Stig Callenberg – ungdomstränare i Malmö Simsällskap. Lars-Eric Paulsson – elittränare i Malmö Simsällskap,
simlandslaget, Klippans Simcenter. Don Gambril (i USA) – under korta perioder i Long Beach, Kalifornien
Meriter: Åtta SM-guld – fem i 50-metersbassäng och tre i
25-metersbassäng, därav ett i lagkapp.
Sju SM-silver – Fem i 50-metersbassäng och två i 25-metersbassäng
Nio SM-brons – Fem i 50-metersbassäng och fyra i 25-metersbassäng
EM-silver på 400 m fritt
EM-brons i lagkapp 4x100 m fritt
Personliga rekord Gunilla Jonsson – 50 meters bana
100 m fritt 1,02,9 - 1970
200 m fritt 2,15,7 - 1971
400 m fritt 4,36,8 - 1970
800 m fritt 9,50,3 - 1971
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