Tore Johansson – Till minne
Måndagen den 27 april avled Tore
Johansson stilla i sitt hem i Örserum efter
en tids sjukdom och i en ålder av nyss
fyllda 86 år. Även om budet om Tores
bortgång inte var oväntat väcker det sorg
och förstämning bland hans många
vänner, inte minst bland
veteranorienterarna på Höglandet. Tore
blev under de 20 år som gått sedan
veteranorienteringarna startade på
Höglandet en stor profil i vår kamratkrets.
Han deltog i våra träffar redan från första
året och det var vid få tillfällen som Tore saknades när veteranerna samlades.
Efter att veteranträffarnas grundare Börje Seltin hastigt avlidit i februari 2003
tillsattes en ledningsgrupp med uppgift att samordna verksamheten i Höglandets
veteran-OL. En av tre i denna grupp blev Tore och han kom sedan att under 17
år intresserat och samvetsgrant arbeta för veteranorienteringens utveckling på
Höglandet. Vid avslutningen i Nässjö hösten 2019 avtackades Tore varmt när
han med ålderns rätt, lämnade ledningsgruppen och deltagandet på korta banan
vid samma tillfälle blev det också Tores sista veterantävling.
Trots att han var bosatt ganska långt från Aneby var klubben i hans hjärta SOK
Aneby. Efter några år i Aneby SK:s orienteringssektion var han en drivande
kraft när specialklubben SOK Aneby bildades 1972. Han var under en lång
period dess ordförande och sedan ledamot i orienteringssektionen fram till det
senaste årsmötet.
Tore dubbades till skogskarl vid blotet vid Hultaby slottsruin utanför Vetlanda
hösten 1980. Han var skaffare i Smålandskarlarnas Råd under åren 1994 - 2000
och han belönades med silvernålen 2003.
Orientering var ju Tores största fritidsintresse men långt ifrån det enda. Han
prövade gärna lite udda och ovanliga saker när tillfälle gavs. Här kan nämnas
ballongfärder över Grännatrakten och även nere på kontinenten och turer med
långfärdsskridskor på sjön Bunn när isen låg spegelblank. Ett annat intresse
under senare år var kolning när han i spetsen för några äldre gentlemän från
Grännatrakten högg ved, reste kolmilor, kolade och rev ut. En kulturhistorisk
insats för att bevara kunskapen om ett yrke som en gång var viktigt.
Efter ett långt och innehållsrikt liv har nu Tore Johansson för alltid lagt ner
vandringsstaven. När veteranerna får möjlighet att åter samlas för tävling och
samvaro kommer Tore att fattas oss men vi ska med tacksamhet minnas vad
Tore under många år betytt för Höglandets veteran-OL.
Tack Tore för många års vänskap, gemenskap och gott samarbete!
Ivan Karlsson

