Mina rader om Kenneth Johansson – min vän och arbetskamrat

Jag kan fortfarande inte förstå – och vill inte acceptera – att min nära vän och
mångåriga arbetskamrat inom Sveriges Tennisveteraner (STV), Kenneth Johansson,
har lämnat oss.

Under mer än tio år hade jag nöjet och förmånen att få arbeta tillsammans med en
ordförande som i alla lägen av vår samvaro såg till att stämningen var positiv och
glädjerik. Att våra beslut var kloka fanns det ingen tvekan om. Vid begravningen i
Vaxholms kyrka fredagen den 15 mars kl 14:00 hade alla vi som samlats för att med
vår närvaro hedra honom förmånen att få lyssna på två mycket vackra tal om
Kenneth genom kyrkoherden Madeleine Sarenfält och Kenneths dotter, Linnea.
När nu Kenneths och mitt samarbete är slut är det minsta jag kan göra att låta de
som kände Kenneth men inte hade möjlighet att närvara vid begravningen få ta del
av talen.
Kyrkoherden Madeleine Sarenfälts tal finns här:

Idag är vi samlade här i Vaxholms Kyrka för att ta farväl av Kenneth. Kenneth som var så mycket i en
och samma person; en pappa, pojkvän, bror, släkting och vän. Vi är här för att dela våra tankar,
känslor och vår sorg.
Vissa saker kan vi människor inte förbereda oss på, som när någon vi älskar plötsligt rycks bort,
dessutom i en alldeles för tidig ålder. Då påminns vi om hur sköra och bräckliga våra liv är och hur
vår tillvaro kan förändras på bara ett enda ögonblick. Det finns inga ord som räcker till för att uttrycka
allt det som skriker inombords. Det finns inga ord som räcker till för att ge tröst. Det enda som kan
hjälpa något är närvaro, att ni finns där för varandra.
Jag förstår att det kan kännas väldigt mörkt just nu, sorg och saknad är alltid så påtagligt i en stund
som denna men mitt i mörkret finns också ljuset. Ljusen som brinner här i kyrkan idag har vi tänt för
Kenneths skull, blommorna är hans och när vi sjunger psalmerna och lyssnar till musiken så gör vi det
för hans skull. Musik, ljus och blommor, allt detta vill hjälpa oss att komma ihåg ljuset, glädjen och
livet.
När något sådant här händer så kan man undra vad Gud håller på med. Jag vill dock tro att det inte är
Gud som orsakar eländet utan däremot finns Han där och bär oss igenom det även om vi inte alltid
kan se det. Mitt favoritbibelord är från Jes 41:10 och där står det ” Var inte rädd, jag är med dig.
Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stödjer och räddar dig med min hand”.
(”Vänta - Jag några till bibelord, ska se om jag hittar dem här i boken” – bläddra långsamt……)
NEJ det här går ju inte!! Det måste vara TEMPO, TEMPO, TEMPO!! Jag kan inte stå här och såsa för
då kommer Kenneth inte vara glad! För Kenneth skulle allt gå i 180 blås och han var enormt
tidseffektiv för ”ju snabbare man gör saker desto mer hinner man med!” Och det är ju ni fem barn;
Caroline, Adam, Cornelia, Linnea och Vincent med era fyra mammor och du Jessica med dina barn
Emma och Jonathan, ett levande bevis på. Inte alla som hunnit med att skaffa en så stor familj vid 52
års ålder! Och i den stora familjen ingår ju också syrran Irene och brorsan Tommy. Ni barn berättade
för mig när vi sågs att ett utav Kenneths favoritcitat var ”Varför paddla kanot när man kan åka
racerbåt?” och det säger nog ganska mycket om hur Kenneth ville och levde sitt liv. Det skulle vara
utropstecken och inte frågetecken!

Något, förutom familjen, som var en stor del av Kenneths liv var tennisen! Han började spela redan
som liten knatte och man såg tidigt att han var en riktig begåvning med ett otroligt bollsinne. Kenneth
tyckte det var ROLIGT att spela tennis och var aldrig sur eller gnällig, läste jag att Kenneths gamla
tränare från Vaxholms Tennisklubb, Lasse Wohlfart, skrivit.
Kenneth var omtänksam och inkluderade alla, stöttade och hjälpte sina klubbkamrater. Han
utvecklades till en skicklig och mycket framgångsrik spelare på elitnivå. Ni barn berättade att ni fick
hänga med på pappas alla tennismatcher oavsett om ni ville eller inte Under perioden 2007 – 2018
var Kenneth ordförande i Sveriges Tennisveteraner, spelade i laget och så sent som förra sommaren så
coachade han laget till ett VM guld. Jag vet ni är många av Kenneths tennisvänner här idag – fint!
Yrkesmässigt så var Kenneth VD för Westins buss från 1998 och jag vet att ni också är flera här idag
från företaget, fint! Jag kan tänka mig att Kenneths rakhet och tydlighet visade sig i hans ledarskap.
Han hade förmågan att skilja på sak och person och valde att se andra människors styrkor och fina
egenskaper och inte de dåliga. Men en dålig egenskap som han var mycket uppmärksam på det var
ifall man inte hade fällt ner toalocket! Där gick gränsen! Man MÅSTE fälla ner toalocket! Kenneth
älskade att trigga igång diskussioner och det är ni säkert fler som fått uppleva. Säkerligen gick han
segrande ur flertalet av dessa diskussioner eftersom hans motto var ”en duell kan jag förlora men
aldrig ett krig!”
När ni barn och du, Jessica, skulle beskriva Kenneth till sättet så sa ni att han ALDRIG såg problem
utan bara lösningar. Han oroade sig inte för något som han inte kunde påverka och levde efter mottot
att ”hellre fria än fälla”. Han beklagade sig aldrig trots att han fick utså en hel del tuffa prövningar i
livet. Kenneth gillade INTE att ha tråkigt utan han ville ha KUL!! Han gillade fest och var en rolig och
spontan person. Han tyckte om att synas och höras och tog plats i rummet som han klev in i. Han var
en kung på att tala och gillade att överdriva. Han delade med sig generöst av sin person och även
ekonomiskt. Ni sa att pappa/Kenneth var omtyckt av alla, unga som gamla, och att han var full av
kärlek! Tänk om alla människor vore fulla av kärlek!
Ja, ni har alla era egna minnen av Kenneth och idag får ni tillfälle att tacka för dem och för den tid
som ni fick tillsammans med honom. År fyllda av minnen och upplevelser och vi får be till Gud och
tacka för allt det som han fick vara och göra i detta liv. Minns Kenneths röst, hur han lät när han var
glad. Minns hur han uttalade era namn och hur han kändes att ta i, krama om. Och minns framförallt:
ONLY ONE CAN BE NUMBER ONE!!

Och här dotter Linneas vackra tal:

På fotot Kenneth, Linnea och lillebror Vincent.

Till pappa
Min pappa var en man med nio liv. Det är ingen överdrift. Allt från bilolyckor,
motorcykelolyckor, allvarliga tennisskador, in-line skador, vurpor. Han klarade sig alltid. Som
pappa alltid sa “Jag är odödlig”. Hur allvarliga skador han än hade, lyckades han alltid
kämpa sig tillbaka och till toppen igen. Alltid. Han har visat oss alla att ingenting är omöjligt.
Bara man vill så kan man. Det gäller bara att bita ihop och kämpa. Och pappa är odödlig.
Han kommer för alltid finnas kvar bland oss. Han lever vidare i mig och mina syskon. Han
vakar över oss och skyddar oss.
Pappa var en man som levde sitt liv i 180. Han ville alltid vara bäst och snabbast. Hans
motto var ju trots allt ”only number one can be number one” och pappa var alltid Number
one. Allt var en tävling för honom och det var inte många som orkade med hans tempo. Allt
skulle gå väldigt fort. Ett exempel är ju att han har fem barn med fyra olika fruar. Vem hinner
ens med det och dessutom spela tennis på elitnivå och samtidigt vara VD på ett stort
bussbolag och också ha så många nära vänner? Men pappa hann med allt det här och
samtidigt var han världens bästa pappa som gjorde allt han kunde för att alla skulle ha det
så bra som möjligt. “ Man kan inte göra mer än sitt bästa” sa han alltid till mig. Och pappa
gjorde alltid sitt bästa och hann förmodligen med mer än vad någon av oss andra har gjort.
Hans liv gick ut på att ha kul. Och det har han verkligen haft. Jag tror vi alla har hört någon
av hans sjuka historier. Hur han t.ex läste någonstans att man kunde frysa bort fett på en
klinik. Men det trodde han såklart att man kunde göra hemma själv och spara in lite pengar.
Så han köpte isklampar och tejpade fast med silvertejp runt magen och satte på sig en
våtdräkt så allt skulle hålla sig på plats och sov med detta en helt natt. När han vaknade var
ju inte allt fett borta direkt som han hade hoppats, det var ju istället stora blåsor på magen.
Man tror inte att det är sant. Bortsett från det här var pappa väldigt klok. På senare tid har vi
haft många fina samtal. Pappa var en av mina trygga punkter och jag berättade allt för
honom. Han var ingen som dömde än. Trots att man aldrig tog det lugnt med pappa så var
det ändå alltid avslappnat med honom.
Ett av mina finaste minnen av pappa är när han och jag hyrde en vattenskoter för några
somrar sedan och åkte runt i skärgården. Det var bara han och jag och jag kommer ihåg att
jag skrattade hela den dagen. Delvis för att han såklart körde snabbare än alla andra med

den där skotern, men även för att det bara var vi två. Det är det som gör det här minnet så
speciellt och ett minne jag aldrig kommer glömma. Jag skulle göra vad som helst för att få
uppleva den dagen igen med pappa. Jag saknar honom så mycket. Varje andetag är tungt
utan honom vid min sida och dagarna har aldrig varit så gråa som de är nu. Pappa lämnar
ett stort tomrum hos mig och mina syskon. Han var en glädjespridare utan dess like. Han
kunde göra vem som helst på bättre humör, “varför ska man vara ledsen när man kan vara
glad ” sa han ofta. Pappa är den starkaste personen jag känner och han visade aldrig
svaghet. Jag trodde att pappa skulle vara den som överlevde oss alla. Pappa är ju odödlig.
Han har visat ödet fel många gånger men till slut tog Gud honom under hans armar. Och en
sak är ju säker och det är att de får sig ett gott skratt där uppe nu.
Jag vet att du är med oss här idag pappa och hör det här. Så jag vill bara säga att jag älskar
dig mest av allt och jag saknar dig så det gör ont. Och jag vill att du ska veta att vi kommer
att klara oss. Vi ska bita ihop och kämpa, precis som jag vet att du skulle velat att vi gjorde.
Vi kommer för alltid att sakna dig och jag vet att du alltid är med oss. Jag kan känna det. Jag
ber för dig pappa, att du ska ha det bra. Vi ses i himmelen. Vila i frid. Jag älskar dig.

Själv har jag inga ytterliga vackra ord att framföra.
I stället väljer jag att citera Kenneth i ett av hans jul- och nyårshälsningar under
senare år:

Sveriges Tennisveteraner
Stockholm i december 2016

ORDFÖRANDENS HÄLSNING

Hej Tennisveteraner,
Vi kan se tillbaka på ytterligare ett mycket bra år för Sveriges Tennisveteraner (STV). Intresset ökar
och allt fler veteraner blir medlemmar i STV. Du som redan är medlem och trivs i föreningen får
gärna värva fler veteraner till vår förening.
Vi kommer även detta år fokusera på att alla nyblivna 35-åringar ska fortsätta spela tennis som
veteraner och göra det som medlemmar i vår förening.
Vad som planeras för nästa år framgår av medlemsinformationen nedan. Jag vill ändå framhålla att
STV avser ytterligare främja svensk veterantennis genom att stödja våra VM- och EM-lag, aktivt
stötta arrangörer av veterantävlingar samt fortsätta förbättra vår hemsida och vår tävling STV Classic.
2016 års tennisveteran kommer att utses i januari 2017 av STV styrelse. Som medlem i STV är Du
varmt välkommen att lämna förslag till årets tennisveteran. Skicka Ditt förslag, gärna med motivering,
till info@sverigestennisveteraner.se senast den 31 december.

God Jul och Gott Nytt År!
Kenneth Johansson
Ordförande

MEDLEMSINFORMATION
Styrelse för verksamhetsåret 2016-2017
Kenneth Johansson
Louise Björkhager
Per Johansson
Åsa Hartzell
Tomas Koppelman Hallgren
Christer Lundberg
Ann-Christine Medhammar
Håkan Svensson
Helena Herlogsson

ordförande
sekreterare
kassaförvaltare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant

Vad händer inom STV under år 2017?
I januari 2017 deltar många av våra medlemmar i Europamästerskapen inomhus i Seefeld, Österrike.
Men redan den 12 – 15 januari kan Du delta i ITF-tävlingen Sweden Winter Seniors i Karlskrona med
P-A Lindeborg som tävlingsledare. Europamästerskapen utomhus är preliminärt bestämt att spelas i
april månad i Ali Bey Resort Sorgun, Turkiet(!). Vid flera tillfällen under gångna år har STVmedlemmar blivit europamästare. Kan vi hoppas på nya STV-mästare under år 2017?
Vi ha ett Veteran SM inomhus med GLTK som arrangör den 5 – 11 april 2017. Vi vet att klubbens
arrangör alltid gör det yttersta för att vi ska trivas och få en härlig spelvecka. I år fortsätter vi med spel
i consolation i varje singelklass. Se till att inte missa chansen att få tävla och att spela fler matcher.
Efter seriespel och tävlingar under våren väntar Veteran SM utomhus i Båstad den 27 juli – 5 augusti
med som vanligt Båstad TS som arrangör. VI ser vi fram emot att arrangören ger oss bästa service på
alla områden och att solen kommer att skina på oss alla under hela veckan. Här blir det också
consolation i varje singelklass. Glöm inte att vår mycket uppskattade STV – tillställning med god mat
och dryck samt underhållning kommer att hållas måndagen den 31 juli.

De årligen återkommande Nordiska lagmästerskapen avgörs nästa år i Danmark i augusti. Den
fantastiska svenska insatsen i årets nordiska mästerskap med seger i alla klasser blir svår att göra om.
Veteran VM är även år 2017 uppdelade i tre ålderkategorier - yngre veteraner, veteraner och äldre
veteraner. Mästerskapen avgörs i Kapstaden Sydafrika i mars, i Miami USA i månadsskiftet
oktober/november och i Florida USA i oktober. Det är med glädje jag konstaterar att det nästan utan
undantag är STV-medlemmar som tas ut att representera Sverige i dessa mästerskap.
Avslutningsvis: STV

är med er och STV är för er!

Hälsningar
Kenneth Johansson
Ordförande STV
***********

Kenneth, Du var bäst!
Vi ses,
Hälsningar
Bo

