Gunnar Johansson – Vem var han?
Gunnar Johansson hette mannen som grundade BTK Linné och som var dess drivande kraft
under klubbens första dryga decennium. Men vem var han och hur kom han på idén att grunda
en pingisklubb?
Gunnar Johansson var född 1923 och blev med tiden en riktig kändis i trakterna runt
Linnégatan och Järntorget. Gunnar kunde inte bära hatt, berättar Arne Alldén, som ofta tog
en promenad tillsammans med klubbordföranden. ”Han kände alla, eller nästan alla som
bodde i närheten.” Vi kan verkligen tala om en världskändis i hela Linnéstaden.
Gunnar Johansson blev också något av en värvarkung, i en tid då detta med spelarövergångar
inte var riktigt rumsrent. Vi kan bara nämna spelare som Lars-Sverre Andersson från
Sandarna, Sigge Sjöö från Wasahof och Mikael Svensson från Högsbotorp. Vad övriga
klubbars representanter tyckte om detta är ju inte så svårt att räkna ut.
Johansson ägde hörnfastigheten Linnégatan 11/Plantagegatan 1. Han jobbade också i
Frukthörnan, en affär på hörnet Linnégatan/Fjärde Långgatan. Där fick också Linné sin första
klubblokal. Det var ett pannrum. Detta hus fungerade också som Gunnars bostad. Han bodde
högst upp i en topp lägenhet med förnämlig utsikt över Linnégatan. Hit bjöds vissa
medlemmar upp efter träningen för att spela bridge och äta räkomelett. Gunnar var en ytterst
generös person. Han levde verkligen för bordtennisen och för sin klubb. Han hade även tid
och resurser för det. Och Gunnar var en omtyckt person. Han hade mycket lätt för att tala med
människor.
Roland Andreasson ser tillbaka på den här tiden: ”Den tidens styrelsemöten var ren
formalitet. Gunnar skötte ju allting. Han redogjorde helt enkelt hur han ville ha det. Och så
blev det. Han var ju ordförande, lagledare, sekreterare, kassör och sponsor, allt i en och
samma person. Chocken när han lämnade sitt uppdrag blev därför stor. Han hade ju skött
allting”.
Vid tiden för flytten till Skytteskolan 1966 var Gunnar inte längre klubbens dominerande
figur. Andra personer fick ta vid. Gunnar Johansson slutade sina dagar 1974.

