
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SSvveennsskkaa  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn  SSööddeerrsslläätttt,,  ttrryygggghheetteenn  oocchh  bboollllppllaannkkeett  fföörr  ddeett  

ssyyddssvveennsskkaa  nnäärriinnggsslliivveett,,  mmiitttt  ii  ddeenn  mmeesstt  eexxppaannssiivvaa  ddeelleenn  ii  hheellaa  nnoorrrraa  EEuurrooppaa..  
 

ÖÖrreessuunnddss  iinntteeggrraattiioonneenn  ffoorrttssäätttteerr  aatttt  vvaarraa  eenn  vviikkttiigg  ddeell  aavv  vvåårrtt  aarrbbeettee..    
  

SSvveennsskkaa  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn  SSööddeerrsslläätttt,,  hhaarr  ggeennoommfföörrtt  ttrree  AAUU--mmöötteenn  ddäärr  

eetttt  aannttaall  vviikkttiiggaa  oocchh  aavvggöörraannddee  bbeesslluutt  hhaarr  ttaaggiittss  ttiillll  ggaaggnn  fföörr  SSvveerriiggeess  

bbeeffoollkknniinngg  ddäärr  vvii  hhaarr  bbääddddaatt  fföörr  äännnnuu  eenn  eexxppaannssiivv  ppeerriioodd  ii  SSvveerriiggeess  

hhiissttoorriiaa..  
  

 

VViiddaarree  ssåå  hhaarr  eetttt  aannttaall  mmeeddlleemmssmmöötteenn  ggeennoommfföörrttss  ii  ggoodd  oocchh  ttrraaddiittiioonnsseennlliigg  

””KKeennnneetthh--aannddaa””    

  

SSoomm  ttrraaddiittiioonneenn  ssääggeerr;;  sskkaa  DDuu  hhaa  kkuull,,  uummggååss  mmeedd  KKeennnneetthh!!      
 

 

TTiissddaaggeenn  ddeenn  1122  ffeebbrruuaarrii  

  

GGeennoommfföörrddee  vvii  eenn  SSNNAAPPSSPPRROOVVNNIINNGG  uunnddeerr  lleeddnniinngg  aavv  SSkkåånnsskkaa  

SSnnaappssssäällllsskkaappeett..  VVii  pprroovvaaddee  eetttt  ttiioottaall  oolliikkaa  kkrryyddddaa  ssnnaappssaarr  oocchh  ffiicckk  

oocckkssåå  lläärraa  oossss  ggrruunnddeerrnnaa  ii  aatttt  kkrryyddddaa  vvåårr  eeggeenn  ssnnaappss  ssaammtt  mmööjjlliigghheett  ttiillll  

aatttt  kkööppaa  bbååddee  kkrryyddddoorr  oocchh  ddeerraass  bbookk  ””KKrryyddddaa  mmeedd  hhjjäärrttaatt””..  
 

 

TTiissddaaggeenn  ddeenn  2299  aapprriill    

  

MMeedd  aannlleeddnniinngg  aavv  aatttt  ddeenn  2222  mmaarrss  iinnffööllll  ppåå  PPååsskkaaffttoonn  vvaallddee  vvii  aatttt    

ggeennoommfföörraa  vvåårrtt  TTRRAADDIITTIIOONNSSEENNLLIIGGTT  NNAAMMNNSSDDAAGGSSFFIIRRAANNDDEE  

ppåå  ddeenn  ggaammllaa  nnaammnnssddaaggeenn  ddeenn  2299  aapprriill..  UUppppssttaarrtt  ppåå  rreessttaauurraanngg  

RRiibbbbeerrssbboorrgg,,  ddäärr  iinnmmuunnddiiggaaddeess  äärrttssooppppaa,,  ppaannnnkkaakkoorr  oocchh  ppuunnsscchh  ssaammtt  eenn  

aavvsslluuttnniinngg  bbeessttååeennddee  aavv  kkaaffffee,,  KKeennnneetthh--bbaakkeellssee  CCooggnnaacc  oocchh  cciiggaarrrr..    
  

DDäärreefftteerr  eenn  vväällfföörrttjjäänntt  hhuummnniinngg  oocchh  mmuummnniinngg,,  ii  ttrraaddiittiioonneennss  tteecckkeenn  ppåå  

MMaallmmööss  kkaallllbbaaddhhuuss,,  ++22  ggrraaddeerr  ii  vvaattttnneett,,  mmuummss  fföörr  eenn  KKeennnneetthh..  
  

KKvväälllleenn  aavvsslluuttaaddeess  ii  ppaammppiigg  ssttiill  ppåå  RReessttaauurraanngg  GGrrööfftteenn  ppåå  TTiivvoollii  ii  

KKööppeennhhaammnn..  KKeennnneetthhss  ffrruu//ffäässttmmöö  aannssllöött  ttiillll  eenn  mmaaggnniiffiikk  mmåållttiidd  ttiillll  aallllaa  

PPrreebbeenn  oocchh  OOllee’’ss  aavvuunnddssjjuukkaa  bblliicckkaarr..  EEnn  ffaannttaassttiisskk  kkvväällll  ssoomm  oocckkssåå  iinnnneehhööllll  

ddeett  mmeessttaa  aavv  ddeett  ggooddaa  lliivveett..  

  

  

  



LLöörrddaaggeenn  oocchh  ssöönnddaaggeenn  ddeenn  1166  ––  1177  aauugguussttii  
 

FFAARRTTYYGGSSUUTTFFLLYYKKTT  TTIILLLL  DDAANNMMAARRKK  

KKaapptteenn  KKeennnneetthh  LLUUNNDDGGRREENN  ppåå  SStteennaa  NNaauuttiiccaa  ttoogg  oossss  ffrråånn  VVaarrbbeerrgg  ttiillll  

GGrreennåå  ii  DDaannmmaarrkk  mmeedd  gguuiiddnniinngg  oocchh  lluunncchh  ppåå  ffaarrttyyggeett  ssaammtt  aatttt  aallllaa  

KKeennnneetthh’’aarr  ffiicckk  ssttyyrraa  ddeett  ssttoorraa  ffaarrttyyggeett..  ÖÖvveerrnnaattttnniinngg  ppåå  HHootteellll  RRaannddeerrss    

mmeedd  mmiiddddaagg  oocchh  öövvrriigg  fföörrttäärrnniinngg  ii  KKeennnneetthh’’ss  vvaannlliiggaa  tteecckkeenn..    

HHäärr  ssjjöönngg  vvii  bbll..aa..  KKeennnneetthhssåånnggeenn  oocchh  SSööddeerrsslläätttt  eeggeenn  ssåånngg  ppåå  mmeellooddiinn  

””AAll  CCaappoonnee””..  
  

FFöörr  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn,,  vvii  hhööjjeerr  hhaatttteenn  

ÅÅhh,,  ÅÅhh,,  ÅÅhh  vviillkkaa  mmäänn..  

DDoomm  sskkjjuutteerr  ggäärrnnaa,,  mmeenn  hheellsstt  oomm  nnaatttteenn  

ÅÅhh,,  ÅÅhh,,  bblliixxtt  oocchh  dduunnddeerr  vviillkkaa  ssttuunnddeerr  

II  CChhiiccaaggooss  ggllääddjjeekkvvaarrtteerr  

äärr  ddoomm  kkuunnggaarr    

mmöörrddaarr,,  bbrräännnneerr,,  ttöömmmmeerr  ppuunnggaarr..  

KKeennnneetthhkklluubbbbeenn,,  jjaa  KKeennnneetthhkklluubbbbeenn  

Åh, Åh vilka män.  

  

PPåå  ssöönnddaaggeenn  vvaarr  ddeett  ååtteerrffäärrdd  mmeedd  ssaammmmaa  ffaarrttyygg,,  eenn  oofföörrggllöömmlliigg  

KKeennnneetthh--wweeeekkeenndd..        

  

LLöörrddaaggeenn  ddeenn  2277  sseepptteemmbbeerr  

  

KKEENNNNEETTHH  MMÄÄSSTTEERRSSKKAAPPEETT,,  åårreettss  ttäävvlliinngg  ggeennoommfföörrddeess  ii  ggrreennaarrnnaa::  

PPiizzzzaassaallllaadd,,  PPiizzzzaattiillllvveerrkknniinngg  oocchh  ppiillttaavvllaa..    
 

SSVVEENNSSKKAA  KKEENNNNEETTHHKKLLUUBBBBEENN  SSÖÖDDEERRSSLLÄÄTTTTSS  kklluubbbbmmäässtteerrsskkaapp  

åårr  22000088  aavvsslluuttaaddeess  eennlliiggtt  fföölljjaannddee::  

  

VViinnnnaarree  aavv  KKeennnneetthhmmäässtteerrsskkaappeett  oocchh  ddäärrmmeedd  ssiinn  11::aa    iinntteecckknniinngg  ii  ddeenn  

nnyyaa  eennoorrmmaa  vvaannddrriinnggssppookkaalleenn  bblleevv::    

11..  KKeennnneetthh  SSVVEENNSSSSOONN      
  

      22..  KKeennnneetthh  HHEENNRRIIKKSSSSOONN    
  

      33..  KKeennnneetthh  JJOOHHAANNSSSSOONN  

  

  
 



LLöörrddaaggeenn  ddeenn  1155  nnoovveemmbbeerr  
  

TTRRAADDIITTIIOONNSSEENNLLIIGGTT  GGÅÅSSAAMMIIDDDDAAGG,,  ppåå  ddeenn  mmyycckkeett  

vväällrreennoommeerraaddee  rreessttaauurraannggeenn  AANNNNOO  11990000  ii  MMaallmmöö  mmeedd  KKeennnneetthhss  ffrruu..  

SSvvaarrttssooppppaa,,  ttrraaddiittiioonnsseennlliigg  ggååss  oocchh  ääppppeellkkaakkaa..  MMeedd  eetttt  uunnddeerrbbaarrtt  vviinn  ii  

ssäällllsskkaapp  ssåå  ssjjöönnggss  ddeett  ttiillll  aallllaa  BBoossssaarr  oocchh  LLaassssaarr  ssttoorraa  fföörrnnööjjssaammhheett..    

ÅÅrreettss  KKeennnneetthh  BBRROOCCKKNNÄÄSS  mmeedd  ffrruu  ddeellttoogg  ppåå  mmiiddddaaggeenn  oocchh  bbeerräättttaaddee    

oomm  ssiitttt  ffaannttaassttiisskkaa  pprroojjeekktt  fföörr  aatttt  ssaammllaa  iinn  ppeennggaarr  ttiillll  bbaarrnnccaanncceerrffoonnddeenn..    

EEfftteerr  mmåållttiiddeenn  ssåå  ddeellaaddeess  ddeett  uutt  pprriisseerr  oocchh  vvaannddrriinnggssppookkaall  oocchh  

ssttäämmnniinnggeenn  iinn  ffaannnn  ssiigg  ssoomm  ii  eetttt  ttrroollllsskktt  sskkiimmmmeerr……..  
 

 

KKlluubbbbeennss  ””SSppeecciiaalluuppppddrraagg””,,  aatttt  bbeeaarrbbeettaa  aallmmaannaacckkssfföörreettaaggeenn,,  ssåå  aatttt  rräätttt  

ssttaavvnniinngg  ppåå  KKeennnneetthh  sskkaallll  fföörreekkoommmmaa  ii  vvåårraa  SSvveennsskkaa  aallmmaannaacckkoorr..                  

VVii  iinnffoorrmmeerraarr  ååtteerriiggeenn  oomm  aatttt  ddeett  äärr  SSvveennsskkaa  AAkkaaddeemmiinn  ii  SSttoocckkhhoollmm  ssoomm  

aannssvvaarraarr  fföörr  ssttaavvnniinnggeenn  aavv  ddeenn  SSvveennsskkaa  nnaammnnlläännggddeenn..  
 

VVii  bbeehhöövveerr  vviiddaarree  iinnssttrruukkttiioonneerr  ffrråånn  hhuuvvuuddkklluubbbbeenn  hhuurr  vvii  sskkaallll  ggåå  vviiddaarree 

mmeedd  vvåårrtt  uuppppddrraagg..  
 

 

  

KKlluubbbbeennss  kkaassssaabbeehhåållllnniinngg  22000088--1122--3311  uuppppggiicckk  ttiillll  88111155,,6655  KKrr..  

  

KKlluubbbbeennss  WWeebbmmaasstteerr  äärr  KKeennnneetthh  AAnnddeerrssssoonn  ##  111100..    
 

KKeennnneetthh  WWeerrnnaa  ##  110077  hhaarr  ååtteerrvväänntt  ttiillll  SSööddeerrsslläätttt  ffrråånn  SSttoocckkhhoollmm.. 

  

PPllaanneerraaddee  aakkttiivviitteetteerr  fföörr  22000099  bbiiffooggaass  eennlliiggtt  ppllaann..  

  
 

AAnnddeerrssllöövv  22000099--0033--1144  
 

 

Ambassadör 


