Hemma hos Kenny Jönsson
DE HÄNGER PÅ EN KLÄDSTÅNG I KÄLLAREN.
LAGTRÖJORNA. KLÄDSTÅNGEN BÅGNAR UNDER
BEVISEN PÅ EN OERHÖRT FRAMGÅNGSRIK
KARRIÄR. RÖGLE BKs GRÖNA, DEN FÖRSTA
TORONTO MAPLE LEAFS-TRÖJAN, NEW YORK
ISLANDERS KAPTENSTRÖJA OCH TRE KRONORS
HAR HEDERSPLATSER PÅ VÄGGEN.

MITT RÅD
TILL ALLA UNGA:
HA KUL!
Här i källaren, där biljardbordet står,
syns det att vi är hemma hos en världsstjärna. Men uppe i den vackra patriciervillans rum finns inga hockeyprylar
alls. Kenny Jönsson själv verkar dessutom fullkomligt befriad från skrytsamhet.
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Lågmält, men med en glad blick, berättar Kenny om ett livsavgörande ögonblick. Och en väldigt viktig tröja. Det
hela börjar med att sportagenten Claes
Elefalk och hans NHL-kollega Mike
Barnette sitter vid köksbordet hemma
hos mamma och pappa Jönsson i Ängelholm. Året är 1992, och de berättar att
de har sett en lysande talang på isen.

Sedan går det fort. 1993 sitter Kenny
med mamma och pappa på läktaren i
den väldiga ishallen i Québec. På isen
står långbord där NHLs spelare sitter
lagvis. Där finns en stor scen och det
är 15 000 i publiken. Vid NHLs årliga
”drafts” träffas samtliga NHL-klubbar
och meddelar vilka spelare de vill ha
i sitt lag. Nu är det pirrigt, för alla
nykomlingar blir inte draftade, några får

New York Islanders gick till slutspel för första gången
på sex år, tack vare Kennys ”game winning goal”.
Ett stort ögonblick för Kenny och publiken.
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Hemma hos Kenny Jönsson

åka hem. Men så händer det. Toronto
Maple Leafs går upp på scenen: Kenny
Jonsson, Sweden! Kenny får gå fram och
dra på sig Toronto Maple Leafs tröja.
Publiken jublar. Så börjar karriären
i NHL (och där rök prickarna över ö).
20 år och proffs. Kenny flyttar till
Toronto, och Anne-Lee från Jönköping
flyttar med. Efter två år i Toronto
”tradas” Kenny till New York Islanders.
– Det är en sorts kohandel där klubbarna byter spelare. Som spelare har man
inget att säga till om. Jag fick meddelandet fem på kvällen, klockan åtta dagen
därpå gick flyget till New York. Det var
bara för Anne-Lee att börja packa.
Fast proffsresan börjar egentligen1980
på Havregatan i Ängelholm, ett stenkast
från huset där Kenny bor idag. När
familjen Jönsson flyttade dit var området
nybyggt med massor av småkillar
i samma åldrar som Kenny och hans

inte helt obekante bror Jörgen. I ett av
husen bodde familjen Elvenes vars tre
söner spelade hockey och pappa Björn
som var A-lagstränare i Rögle BK.
Sexårige Kenny började i hockeyskola.
– Havregatan skulle lika gärna kunnat
heta Hockeygatan, säger Kenny. I nio
av de tio husen spelade pojkarna hockey.
Jag började som målvakt men tyckte
att skotten var för hårda. Jag blev rädd
i mål och flyttade ut som back. De flesta
vill spela forward, men jag har alltid
varit nöjd med att vara back.
Ja, jättenöjd borde Kenny vara för vi
vet ju att han både tagits ut till NHLs
All-Stars och fått utmärkelsen bästa
OS-back.
Efter många framgångsrika år är cirkeln
sluten. Idag arbetar Kenny för TVpucken och det är han som hittar unga,
lovande talanger. 1989 var det just där
som hans egen talang upptäcktes.

– Jag fick förmånen att få vara med och
representera Skåne. Dessutom vann vi.
Efter TV-pucken blev jag uttagen till
Rögles A-lag. Min första A-lags match
var den 6 oktober 1991, säger Kenny.
Jag fyllde 17 år den dagen.

L I T E O M K E N N Y J Ö N SSO N
FÖDD: 1974 i Ängelholm
BOR: I Ängelholm

Nu är det proffset Kenny som ger den
nya generationen, och deras påhejande
föräldrar, goda råd.

FAMILJ: Anne-Lee, Axel 13 som spelar
hockey, Emma 10 som spelar volleyboll,
hunden Stella – pigg, vit ullboll

– Håll på med flera sporter för att få
bra motorik, kondis och koncentrations
förmåga. Jag spelade även fotboll och
tennis. Och visst ska man ha en dröm,
men livet inte är slut om man inte når
den. Det är bara en promille som kan
leva på hockey så glöm inte
bort skolan. Men
framför allt: passa
på att ha roligt!

E N PÅG AT T VA R S TO LT ÖV E R

UTBILDNING: Gymnasiet, militärutbildning
vid flygflottiljen F10
GÖR: Tränare för TV-pucken och deltidsbrandman
OKÄND TALANG: Fena på att laga mat,
gärna grillad oxflié och rotsaksgratäng.
Matintresset föddes i New York. Kenny
brukade stänga in sig i köket för att koppla
bort hockeyn. Inget nyår i NY utan grillade
revbensspjäll. Vid snö eller ösregn grillade
Kenny i garaget. ”Det går alltid att grilla!”

Efter 11 år i USA beslutade familjen,
som utökats med Axel och Emma,
att det var dags att återvända hem.
En anledning var att det fackliga avtalet
mellan spelarna och klubben inte gick
att lösa. Säsongen ställdes in.
Men Kenny ville spela hockey, och det
blev i Rögle BK.

• Vinnare av TV-pucken 1989
• J 18 EM-silver 1992
• J 20 VM-silver 1993, 1994
• Bästa back J-VM 1994
• All-Star team J-VM 1993 och1994
• Årets rookie 1992/1993
• Årets junior 1993/1994
• NHL All-rookie team 1994/1995
• All-Star match NHL1998/1999
• OS-guld 1994 och 2006
• OS bästa back 2006
• VM-guld 2006 (lagkapten)
• All-Star team VM 2009

– Egentligen visste vi hela tiden att vi
ville tillbaka, om inte annat för att
barnen skulle få gå i svensk skola.
Vi hade börjat leta hus flera år tidigare.
Ja, jag gjorde en Zlatan, säger Kenny
och ler. Jag och gick helt enkelt och
knackade på hos den äldre man som
bodde i villan vi ville ha.

Efter OS haglade anbuden från olika NHLklubbar, men Kenny stannade i Ängelholm.
Så det så.

Bakom den välkomnande röda dörren
är det Anne-Lee som med stilkänsla
har inrett hemmet. Det tidigare trånga
köket och mindre rummen har förvandlats med en ljus, öppen planlösning och
vackra trädetaljer. Färgerna är varmgrått, vinrött och vitt.
I huset finns många trevliga sitthörnor
med sköna soffor. Lite Amerika syns
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i den väggfasta träsoffan i det svängda
burspråket. Fler borde låta bygga en
sådan.
Den pampiga villan gömmer dessutom en hemlighet. Den ligger på
en gata praktiskt nära centrum, men
på b
 aksidan finns en insynsskyddad
trädgård.
Trädgården har en solig sittplats, och
nedanför flyter Rönne å stilla fram.
Här finns också ett uterum som ser
ut som ett lusthus i ljusgrått trä med
koppartak. På toppen tronar en kopparvimpel med initialerna A och K.
– Det var roligt att flytta hem, säger
Kenny, och min karriär var inte slut.
Nej, verkligen inte. För nu staplades
riktigt tjusiga titlar på hög. Bland
annat två OS-guld och ett VM-guld,
till råga på allt samma år och samtidigt
med brodern Jörgen. Vilka killar!

motivation att träna så mycket som
behövdes. Men träna andra kunde han
och efter ett sabbatsår blev han tränare
hos Rögle.
Och tänka sig. Backgiganten var inte
heller bortglömd ”over there”. 2012
blev #19 Jonsson invald i New York
Islanders Hall of Fame och fick
namnet ”hissat” på banderoll. Med
familjen på plats fick Kenny motta
publikens jubel. Inte undra på att
en tår föll.
Men nu är det färdigflyttat.
Hembygden är bäst.
– Smutronställe? Ja, Båstad är
jättemysigt med fiskehamnen och
kallbadhuset. Men jag har mina
rötter i Ängelholm och jag är hemma
mycket. Jag gillar min trädgård.
Ja så är det. Världsstjärnan Kenny
Jönssons ”veranda” är en gräsmatta
i Ängelholm.

Kenny slutade spela 2009. Det var
inte lika kul längre och han saknade
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