Ett informationsblad till dig som heter Kenneth och bor i Västra Götalands län med omnejd!

2:a utskicket detta år

21 Juli 2011

18:E ÅRGÅNGEN

Grattis till
guldet.
Vadå guld, det var
väl
brons
som
damerna
tog
i
fotbollsVM. Ja, visst,
och ett stort grattis
till tjejerna för det,
fast
guldet
jag
snackar om är vårt
eget
guld
som
bryggdes av oss
under våren.
På tal om fotboll.
Årets Kenneth 94,
Andersson, anordnar
varje år en fotbollsturnering som heter
Kennet Cup. Det är
ett led i att samla in
pengar till forskning
mot prostatacancer.
Vi skall försöka
inleda ett samarbete
med den organisationen till nästa år
och sprida Kenneths
goda namn över hela
Sverige. Håll ögon
och öron öppna för
det arrangemanget,
rätt var det är så
dyker en Kenneth
upp
Trevlig läsning
önskar red.
Svenska Kennethklubben Framsidan

Ölbryggning pågår.
Ett bildkollage som visar hur det gick till när vi bryggde öl

Fler reportage hittar du som vanligt inne i tidningen
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Ordförande
#306 Kenneth Gärdmark
har ordet

Kennet Cup
Mustaschkampen är Cancerfondens kampanj mot
Sveriges vanligaste cancerform – prostatacancer.
Varje år drabbas ca 9000 Svenska män av denna
hemska sjukdom. Dessutom är mörkertalet stort då
flera män aldrig hinner testa sig och få diagnosen
prostatacancer innan de av andra anledningar går
bort.

Göteborg 11-07-06
Sitter och tänker på att snart är det jul, halvåret
2011 har passerats. Men då får man glädjas över
dom trevliga möten som varit, samt dom som
komma skall. 15 årsdagen gick inte spårlöst förbi,
uppmärksammad i både tidningar och radio.
Veteranspårvagnen, "Sveriges nyaste Kenneth"
samt spökvandringen allt var toppen. Ni som
missade allt detta får vänta till 2016, då fyller vi 20
år, välkomna då, ni som missade detta kalaset.
Se framåt, Kal & Ada statyn den 25 augusti
klockan 18:00 utanför Lisebergs huvudentré, då
kör vi igång höstens aktiviteter med "Apotekarens"
hemliga pris i femkampen. Kolla hemsidan för allt
med tider och träffplatser skall stämma.
Se till och kom på träffarna, tala om
KennethKlubben med folk samt försök att värva
några nya medlemmar. Tänk på att vi är Sveriges
STÖRSTA och mest aktiva KennethKlubb.
Låt oss förbli det.

Kennet Andersson, Årets Kenneth 94, är med bl.a.
sina 83 landskamper, Turkiskt ligaguld, SM guld
och inte minst VM bronset 1994 en av vårt lands
mest framgångsrika fotbollsspelare i modern tid.
Idag spelar han inte längre men är tillsammans med
flera andra kända profiler med och bidrar i
Mustaschkampen.
Idén med Kennet Cup i fotboll föddes 2009 då
Kennet återigen sprang Göteborgsvarvet och
tillsammans med flera av sina gamla
fotbollskompisar samlade in pengar längs
Göteborgs gator. I år sprang han igen men fortsätter
även satsningen när han tillsammans med
eventbolaget Oceangroup och den gamla IFK
Göteborgskamraten Mikael Martinsson för andra
året kör Kennet Cup, en fotbollsturnering med syftet
att få Göteborgarna att verkligen uppmärksamma
och hjälpa till att stoppa denna för oss män så
förrädiska sjukdom.

Sommarhälsningar
#306 "Apotekarn" Gärdmark, Ordförande.

Vi ämnar försöka inleda ett samarbete med denna
cup som har ett så förträffligt namn och syfte.

SKKF´s Uppdrag.
I sann SKK-anda skall ju även framsidan ha ett
uppdrag. Ett mål för oss alla att sträva mot.
Som uppdrag har således vi: En av Göteborgs
älskade / hatade spårvagnar skall tilldelas det
vackert klingande namnet Kenneth. Likväl som
mindre storheter som t ex Göran J, Sten-Åke C,
Sonya H, m fl fått se sitt namn pryda dessa
skramlande plåtlådor skola även vårt stolta namn
glädja allmogen i generationer framåt.

Medlemsavgiften till Svenska Kennethklubben är
294 kronor per år och betalas in på postgiro
645 90 78 – 9. Och som vanligt får du en liten
present när du betalat.
Glöm inte att ange namn, fullständig adress och
telefonnummer, samt eventuell e-post adress, så att
all information når dig. Se även på SKKs hemsida
www.kenneth.se för mer information om
välkomstpaketet för nya medlemmar.

Framsidans redaktion, ansvarig utgivare, AU, med mera:
Namn
#3 Söderlund
#306 Gärdmark
#369 Alvén
#305 Lindblom
#307 Lexell
#311 Andersson
#3024 Lerneryd
2

Tel bostad
031-40 26 26
031-22 95 01
031-89 98 42
031-46 90 09
031-19 85 05
031-42 52 62
0302-409 63

Tel arb

Mobil
070-583 45 55
070-483 6 104
073-349 10 96
031-368 71 44 070-267 71 44

Uppdrag
e-post
Ambassadör kenneth.soderlund@home.se
Ordförande
gardmark@swipnet.se
Sekreterare
369@telia.com
bunkeberg@telia.com
Kassör
Ledamot
kenneth.lexell@swefair.se
010-712 53 23 070-987 53 23 Red. & Valber. kenneth@kennethgbg.se
076-140 53 96 Valberedning. lerneryd@telia.com
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Pilsnerprofvning 110127

Vinprovning 110217

Så har vi då haft Framsidans första “riktiga”
ölprofvning. Riktig i så måtto att vi leddes av en
riktig expert. Ingen mindre är Rick Gordon
Lindqvist, ordförande i Svenska Ölfrämjandet.
Enligt egen utsago ölnörd och tillika hembryggare.
Det denne man inte vet om öl är inte värt att veta.
Så enkelt är det.
Det hela ägde rum i en gemytlig lokal i Haga, och
11 personer hörsammade kallelsen och mötte upp.
Alla detaljer skulle ta för mycket utrymme i vårt
blad, men ett litet tips kan vara värt att
vidarebefordra. Blå Chimay (ett Belgiskt Trappistöl
för den som inte redan visste det) går alldeles
utmärkt att lagra ett antal år, och smakar gudomligt
gott tillsammans med ädelost.
Det hela var en mycket upplevelserik och smakfull
tillställning som manar till efterföljd. Synd bara att
vår ciderdrinkande redaktör inte kunde närvara.
Säkerligen hade han kunnat lockats in på bättre
vägar. (Mycket oklart red anm)
Ett resultat av denna ölprofvning kan bli att vi
brygger vårt eget öl framåt höstkanten. Tänk er
själva. Ett SKKF-öl. Ett samlarobjekt redan innan
det blivit verklighet.
Ett SKKF öl har det blivit också, läs mer längre
fram i infobladet..

”Det röda guldet från Verona” var temat för årets
vinprovning. Jan Allerstam, denna man med en
outsinlig källa om viner, presenterade för dagen fyra
röda viner samt ett vitt från Verona. Dom lindades
fint in i berättelsen som Allerstam berättade om en
av alla sina vinresor söderut. Han beskrev hur man
fick besöka de olika vingårdarna och prata med folk
som äger vinplantagen. Hur bussen bäst packas för
att få med sig vinet hem utan att det går till spillo på
vägen och andra anekdoter pratades det också om.

Vinprovarglasen.

I den efterföljande middagen och det traditionella
tipset var det i år en hård omgång. Dock vet jag inte
om man kan kalla att en av vinnarna i år var dopad,
hon har nämligen jobbat på Systembolaget. Å andra
sidan, i princip allt Jan Allerstam ställer frågor om
under tipstävlingen har redan diskuterats tidigare
under kvällen så den uppmärksamme har alla
chanser att kamma hem ett fint pris.
Efter avslutad genomgång fick så Jans fru ta emot
blommor istället för honom själv.

Alla pilsnerprofvarna på samma bild.

Bandy 110223
Gais Bandy tog emot Blåsuts BK och visade dem
hur bandy skall spelas. Kenneth var där och visade
hur bandykaffe avnjuts bäst. Nästa år får vi se
bandy i högsta divisionen, bra jobbat Gais.
Svenska Kennethklubben Framsidan

Jan Allerstam och hans fru blir avtackade.
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PROGRAM UNDER HÖSTEN 2011

Femkamp på Liseberg
Torsdagen den 25 augusti 18:00
Tyrolerhattar på sné, resultat du inte trodde var
möjliga samt Apotekarns hemliga pris. Allt detta
och mer därtill kommer du att få uppleva under
årets femkamp på Liseberg. Hösten börjar som
vanligt med att vi alla kollar in om
femkampsgrenarna är lika svåra som året innan.
Samling 18.00 för en rask färd in till lämpligt
vattenhål för att bestämma vilka fem grenar som
skall avverkas i årets drabbning. Kontakta
regerande mästaren #305 om du kommer.

SKKFs öppna
Bowlingmästerskap
Torsdagen den 20 oktober 19:00 (18.00 mat) (ttim)
Ett år, så länge var bucklan ifrån #369 Alvéns ägo
innan han tog tillbaka den igen. Ett år skall han bara
få behålla den, det är i varje fall vad vi övriga anser.
Kloten rullas i Eriksbergs bowlinghall som ägs och
drivs av Kenneth Bernting och som alltid ger oss
superb mat och service. De som äter innan kommer
18.00
Obligatorisk föranmälan till #369.

Pilsnerprofvning
Torsdagen den 15 september 19:00. (ttim)
Pilsnerprfvardags på 3 Små Rum, på Kristinelundsgatan 4. http://3smarum.se/ för den som vill gå
händelserna i förväg och kolla. Det finns garanterat
nya sorter som inte bör provas alla samma kväll.
Säkerligen finns det även gamla favoriter som skall
avsmakas igen? Hur går det med vårt eget öl,
kommer något annat öl ens i närheten av att smaka
lika gott?
Ingen föranmälan behövs, det är bara att dyka upp.

SKKFs öppna
Dartmästerskap
Torsdagen den 17 nov. 19:00 (18.00 mat) (ttim)
Dartmästerskap och Ettans pokal står på spel. Hur
säker är du med pilarna? Här behöver man inte
vinna alla matcher, det viktiga är att vinna rätt
matcher. Eriksbergs bowlinghall kl 18.00 om man
vill äta innan, annars 19.00.
#311 Andersson tar emot anmälningarna.

Surströmming

Julbord

Fredagen den 16 september 19:00.

Söndagen den 11 december 12:00

Vad är det som gör att Norrlänningarna gillar
surströmming? Vad är det som gör att vi i
Kennethklubben gillar surströmming? Vad är det
som gör att Kennethklubben Framsidan och
Norrlands Gille varje år har detta lyckade
gemensamma arrangemang varje år? Kom förbi
själv och smaka så förstår du.

Så var det åter dags för ett nytt julpoem
Dessa skapar Kenneth utan problem
Sill, skinka, korv och köttbullar
Vi sedan ut från restaurangen rullar

Platsen är Utbynäs klubbhus som ligger på
Lemmingsgatan 5 eller om du känner till
fotbollsplanerna i Göteborg, då är det
Lemmingvallen du skall åka mot. Om du vill prova
på denna norrländska delikatess så tveka inte att
anmäla dig till #305 Lindblom.

Liseberg är klätt i rött och grönt
Vid juletid skall man ha det så skönt
Därför vi denna hälsning nu sänder
Vi vill se dig på julbord den 11:te december.
Kom med julhumöret på topp, vi samlas klockan
12.00 utanför Lisebergs huvudentré.
Föranmälan till #305 Lindblom.

Årets första pilsnerprofvning 2012
Torsdagen den 19 Januari. (tid och plats meddelas senare) (ttim)
Vi ämnar försöka hitta ett bryggeri eller dylikt att profva pilsner på även i början av nästa år.
Information om tid och plats kommer i nästa Infoblad samt på hemsidan.
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Kennethdagen 100322
Så har jag då äntligen vaknat upp ur lyckoruset
efter vårt 15-årsfirande här på västkusten. Ett
firande som var så stort att vi fick sprida ut det
över två dagar. Kennethdagen den 22:e mars
firades med Ärtsoppa, Punch, årsmöte samt en
utsökt Kennethbakelse från Steinbrenner och
Nyberg. Dom hade bakelsen till försäljning i år. Vi
har inte fått de officiella siffrorna än, fast
prognoser pekar mot någon typ av rekordförsäljning för bageriet.

Lördag 26 mars och vårt firande fortsätter.
Vi samlas inne på Hotell Eggers i väntan på att vår
inhyrda spårvagn skall komma. Inne på hotellet
har vi även media väntande. Dom väntar ivrigt på
att få plåta ”världens nyaste Kenneth” som skulle
dyka upp. Det gjorde han också, fyra månader
gamla Kenneth dök upp i sällskap med sina
föräldrar. Dom var helt överväldigade över
välkomnandet. Vi berömde samtidigt föräldrarna
till ett bra namnval på sin son.

Med på mötet hade vi fint besök från Sundsvall i
form av #5 Gustavsson och vi fick höra lite
anekdoter från förr i tiden. Såväl 10-års plaketter
som nya stolsnummer delades ut, framför allt
Kullberg var nog gladast över detta, han har väntat
på sitt stolsnummer i flera år.
Den gamla styrelsen blev omvald och Lerneryd
kom in i valberedningen på en vakant plats.

#1 Krook med nyaste Kenneth (och hans föräldrar).

Kennethbakelse och dryck.

Efter avslutad sittning gav vi oss av till hotell
Opalen för Hummning och Mumming vilket
innebar en go eftermiddag i deras relaxarea. Här
tog officiellt vårat firande slut denna dag fast det
var några som valde att gå vidare ut och göra stan.

Spårvagnen dök upp när den skulle och Alvén
hade så fint smyckat ut den med banderoller så här
skulle ingen missa att det var Kennethklubben som
var ute och åkte. En full spårvagn där räkor och
vin avnjöts samtidigt som vagnen tog oss genom
stan, ut till Långedrag och tillbaka igen. Nya 10årsmedaljer delades ut och #1 Krook hade hittat
till stan och han underhöll oss på bästa sätt så
glädjen stod högt i tak.
Efter vagnsturen var det några timmar egen tid
innan vi skulle få oss lite skräckblandad historia.
Vi gick nämligen en spökvandrig på kvällen. Den
började på Gustav Adolfs torg och fortsatte i
gränderna och gick runt det gamla Göteborg,
Kronhusområdet och avslutades med
trerättersmiddag på Kronhusets restaurang. Under
vandringen fick vi bevittna historiska berättelser,
mord, galenskap samt ett sjuhelsikes skådespel.
Den avslutande middagen var även den utsökt och
vi gjorde en egen specialare och avslutade det hela
med en Kennethbakelse, från Steinbrenner och
Nyberg.

Kenneth på poolkanten på Hotel Opalen.

Svenska KennethKlubben Framsidan
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|| ÅRETS KENNETH 2010

Biljardmästerskap 110421

Årets Kenneth 2010, #81 Haugstad

Tyvärr har jag dåligt med information om
nedanstående begivenheter, klart är att Kenneth
#305 Lindblom behåller bucklan ytterligare ett år.
Gamla Kennethdagen 110429
Gamla Kennethdagen beslöt vi förra året att vi
skulle köra en lunch igen. Tyvärr vet jag inte hur
det gick med det hela då ingen rapport inkommit.
På kvällen inmundigades det gravöl på Golden
Days.
Kenneth kollar Kenneth 110509
För tredje året i rad kollade vi in Kenneth
Gustavsson i GAIS när dom möter IFK
Göteborg i vårderbyt. I den matchen gick det bra
för Blåvitt och dåligt för GAIS, nu är läget i
allsvenskan det omvända..

2008 sprängde han
miljonvallen, 2009
nådde han drygt 3,3
miljoner, 2010
passerade han hela 8
miljoner!
Vad månde bliva 2011?
Snacka om utveckling för
denne norskfödde 34-åring
som definitivt slagit sig in
i den svenska eliten inom
sitt gebit.
Han har verkligen fattat
#81 Haugstad
”galoppen” fast tvärt om,
eller hur man nu skall uttrycka sig.
Han är själv, hur konstigt det än kan låta, aldrig
först över mållinjen. Däremot vinner han väldigt
ofta. 2010 hamnade han på 13:e plats i den
nationella ligan i stenhård konkurrens.
Först i mål? Ja, t.ex. Frillan Filliokus, Love You
More, Finish Flyer eller Berghults Leffe, fyrbenta
vänner med vår Kenneth i sulkyn.
Baserad i Halmstad med stall Courant som
arbetsgivare har denne, fortfarande lärling, skördat
stora framgångar. Så stora att flera av de större
tränarna, bl.a. Lähdekorpi, börjat anlita talangen allt
mer.

Åbytravet 110519
Stalltips av ÅbyVD:n Kenneth Thollström gjorde
att årets Åbytrav blev som det brukar, det vill säga
god mat i Restaurang Pegasus och en och annan
vinst.

Något som borgar för att KennethGemenskapen
kommer att få höra talas om honom även i
fortsättningen och även fortsatt få hämta ut vinster
ur totoluckorna!

Fler reportage följer på de kommande sidorna.

Kenneth Haugstad har genom sina resultat på
landets travbanor visat sig ovanligt lämpad för
kuskyrket. Bland etablerade kuskar som Kihlström,
Adielsson, Goop, Svanstedt, m.fl. har han på kort
tid blivit en respekterad och fruktad konkurrent.
Sådana framgångar kräver hårt arbete men även en
extrem fallenhet. Ingen nackdel att då heta Kenneth.
Med motiveringen ”För att på kort tid uppnått
exceptionella framgångar” tilldelas han
utmärkelsen Årets Kenneth 2010
Stort deltagarantal under Kennethdagsfirandet.
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njuta till julbordets delikatesser. Den som
får lever får se.
#369

Framsidans Jubiléumsale.
Så har det äntligen hänt. Kenneth har
begåfvats med ett eget öl, och inte vilket
öl som helst. Glöm Pripps Blå, Norrlands
Guld, och annat blask. Eftersom endast
det bästa äro gott nog åt Kenneth tog vi
hjälp av ölexperten och f.d. ordföranden i
Svenska Ölfrämjandet, Rick Gordon
Lindqvist.
Den 21 maj 2011 fylkades Rick och
Kenneth på Drakens Ångbryggeri för att
lägga
grunden
till
”Framsidans
Jubiléumsale”. Detta då vi ju de facto
firar vårt 15:e verksamhetsår i år.

Kenneth bakar bröd.
Då livet inte består av maltdrycker
allena, behöver även Kenneth inta fastare
föda emellanåt. Vad passar då bättre än
ett hemmabakt tunnbröd? Öl och bröd är
ju ganska lika om man bortser från mjöl
å sån’t.
Enär #3028 Johansson har/hade en
bakstuga på sin tomt bjöd han och hans
fru Monica till brödbak den 5 juni.
Gifvetvis var respektive fruar med på
evenemanget.

#3028 vid ugnen.

Inte hade vi väl trott att det var så kul att
sätta deg, låta jäsa, kafvla ut, nagga och
baka i den vedeldade ugnen. Varmt var
det också, som i he….e, för att använda
en sliten klyscha.
I första periodpausen bjöds på kaffe
tillsammans med nybakt tunnbröd med
smör och smakrik ost. Därefter bakade vi
vidare några timmar, och i andra pausen
serverades
en
hemlagad
och
välsmakande fiskgryta som afvnjöts
tillsammans
med
ofvan
nämnda
tunnbröd. Mycket delikat.
När krafterna återhämtats fortsatte baket
ytterligare några timmar, varefter brödet
förpackades i påsar för hemtransport.
Vi ber att få framföra vårt djupt kända
tack till herrskapet Johansson för en
mycket trevlig, kulinarisk och lärorik
dag. Utgår från att även det vackra vädret
var deras förtjänst.

Proceduren kan komma att beskrivas i ett
kommande nummer, och den 7 juni
fylkades vi ånyo. Denna gång för att
profvsmaka och tappa brygden på flaska.
Profvsmakningen visade att vi förfarit
rätt med ingredienserna. Resultatet är en
smakrik, välhumlad och välbalanserad
India Pale Ale (IPA) att njuta sval i
sommarens solvärme.
Dessvärre kommer denna brygd troligtvis
aldrig att försäljas på Systembolaget,
men …
Vi umgås dock med idéer hur vi ska
kunna nå ut till Kenneth även utanför
Göteborg, samt övrig allmoge i landet.
I afvvaktan på detta har vi beslutat att
åter fylkas i höst för att förfärdiga en ny
brygd. Denna gång kan det bli ett julöl att

#369
Svenska Kennethklubben Framsidan
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mer historia från den gode Jonas. Denna
gång belystes bl.a. Mältaremästare
Robert Everett (1829-02-13 till 1888-0409) vilken har sin sista viloplats på
nämnda
kyrkogård.
Ytterligare
ölpersonligheter sista vilorum återfinns
f.ö. på denna kyrkogård.
Som sista anhalt på vår vandring
besöktes även Djurgårdskyrkogården
(hette tidigare Gamla Varvs- eller
Amiralitetskyrkogården), där ytterligare,
för det götebosska ölet viktiga, personer
ligga begrafvda, t.ex. bryggeriägaren
Axel Ferdinand Roempke (1823-09-30
till 1879-11-24). Naturligtvis dracks en
gravöl även här.
Då Jonas sagt sista ordet utbrast de
närvarande i spontan och hjärtlig applåd
samt tackade för en alldeles utmärkt
historisk resa genom en del av Göteborgs
ölhistoria.
Läs mer om Ölfrämjandet på:
http://www.svenskaolframjandet.se/

Ölvandring i Majorna.
Den 11 juni var det dags för Svenska
Ölfrämjandets säsongsavslutande ölvandring under ledning av den kände
ölhistorikern Jonas Ahnfelt. Givetvis ett
evenemang för Kenneth, enär samarbete
tidigare etablerats.
Kl: 13.00, en timma före anbefalld
samlingstid,
började
ölintresserad
Kenneth och dito allmoge fylkas på
puben Red Lion för en första
vätskebalansering. Givetvis var Kenneth
och Kenneth först på plats.
Då
vätskebalansering
och
närvaroanteckning genomförts startade
63 män och qvinnor promenaden mot
och uppför Gråberget (med tvenne
kortare
andhämtningspauser
och
kortfattad ölhistoria), till stadens gamla
(och nya) vattenreservoar. Därstädes höll
Herr Ahnfelt ett längre historiskt
anförande om vattnets betydelse för
sjöfarten och, naturligtvis, ölet. Då detta
var överstökat gick det plötsligt utför för
oss alla, och vi hamnade på
Mariebergskyrkogården. Nåja. Det var
inte så dramatiskt som det låter. Snarare
var det ett planerat uppehåll.

Kenneth avslutade dagen hos Reza på
”Tre Små Rum”, Kristinelundsgatan 4
(http://3smarum.se/). En mycket trevlig
lokal för inmundigande af öl och annan
dryck, där ”Drakens Dubbel-IPA”
njutningsfullt
inmundigades.
Detta
tillsammans med två av denna drycks
skapare: Rick Gordon Lindqvist och
Tomas Lundqvist. Men det är en annan
historia. Läs mer om den på:
http://www.shbf.se/

Jonas Ahnfelt
med gravöl.

Reza på Tre Små Rum.
Det hade blivit dags för vandringens
första vätskekontroll (s.k. gravöl) och lite
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