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I Giiteborg kom man, tack vare affiirsf6rbinclelserna
med Englanrl,
tiiligt
titl
ett anamnanaleoch omplanterande av ilenna idroti
pl
svensk botten. Stt blanil ile fr?irnsta ortsna.rnnen fr6n viistlnrsten,
sorn redan p& ett mycket tidigt
stadium varit fiirknippat
metl
Lann-tennis, d.r badorten Serij, som unaler spelets fijrsta skeden
j ilnte Stockholrn kan betecknas som ett huvudcentrurn. Tidigt p6
8O-talet - nan pistlr
redan 1879 - kon spelet i ging pA Siirii.
Det lbr ha introducerats
ev a.rkitekt l{esterberg, som enlie't uppgift gjort bekantskap med tletsanma. i England.
Den fdrsta spelplenen pA Sitrii var liinge fiirlagd till
den s.k.
Pr;rtzka iingen i ndrheten av SZirii ganla A.ngbe.tsbrygga. Bland
spelare fr6n ilen tiden namngivas frijken Alice Lyon, senare fru
kabinettskanrnarherre Keiller,
brijtlerna Gustaf och Edvard Leffler,
Oswald l{esterberg samt herrar Georg Lampe och Hafal<I
arkitekt
Thoresen. Senare tillkonrno bl.a. hovstal lm?istaxen James-Fredrik
Dickson och konsul Urban Kiirner. Iven konung Oscar II och iJverhovjhgmHstaren Ankarcrona m.fl. bmkade d& vid sina besdk &
Serij deltaga i spelet.
Den fijrsta protokollfiir<la
tiivlingen i Siirij hd11s n8.got av lren
1886-87. Tlivlingarna bestoclo titl
en bijrjan cnclast ev singelspel fbr herrar, men utstrecktes sA sm8.ningomtill
dubbelspel
fijr herrar, singelspel fijr ilaner och mixed-spel.

sitl 44

I(abinettska.nmarherre och Fru Keiller
torde ha varitile,
som franfijr alla aDdra inla.gt stora fiirtjlinster
till
spelets i Sirii
fromma. Allt sedan alen tiden har Siirij spelat en sFnerligen
framsiienile roll i svensk Lawn-tennis 'historia.
.lrligen hava
cldr under somm&ren avha-llits t?iwlingar, till
en biirjan rent
pr6gel
svenska, men sA srniningom av allt mera internationell
och klass, och tlet torde ej vara fiir mycket sagt, att Serij reclan titligt
ttivlade metl Stockholm om er&n att arrangera stiirre
tAvlingar.

sitl 47 Gunnsa Setterrall

bijrjade som barn spela. pA Dslarii
I Uppsala spelade Wollmar Bostrijm och Tor Carlander

sitl 51 D& svenskt rn'isterskap infijrdes

tog tehnisklubben pA Siirii hand
om utomhusnesterskapet, ti1l vilket inbju<la fiirsta gfingen utfiirdacles &r 1902. il6 Yollnar Bostrbrn blev den fiirste svenske
miistaxen L utebana.
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1902 Ars na,tionella, singelmdsterskap & utomhusbanor p6. SH.rij
vains av Bostrijm ijver Settenrall
och Qvarnstrdm

sitl 64

1911. Gunnar Setterrall
stocl i sdrklass, men viil svenska nii.sterskapen p& Siird blev han sla,gen &v Charkes Wennergren.
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1921. $irij skijtte om svenska utenesterskapen och splidile pa emd
en internationell
turnering.
lrfristerskspet sa,nns av Allan Thor6n
ijver O1le Antlersson, rrrxrrrxlrxrdrxrrlrkrd..
Andra tlelts,ga,re
voro Sune Malrnstrtjn och Sigriil Fick sorn i Sit-finalen slog Lily
Strijrnberg.
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1922. Siirskitd glans tJver somn&rens spel kastade SH.rti LTK, som
firade sitt 25-Ersjubileun ned en verkliigt uppm?irksarnmailturnering.
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Bruglon och Cochet korn till
Siirit (f926) ilEr Cochet helt ijverraskande fick se iig slagen av Allan Thordn, sorn alltiil
varit
sv6.rbemiistratl pA cementbanorns p6. Slirij. Utenesterska.pen i drebro.
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Gdsta Rhhrnn:Svensk tennis frin

Gijteborgs horisont.
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Att konung Gustaf valt Siirij till
sin kiiraste tillflyktsort
under sornmaren, iletta fakturn har va,rit av den allra stdrsta betvdelse fdr v8,r
egen starls tennissport, derom ?iro alla gdteborgare ense. Vad Kungliga
klubben i Stockholm betybt fbr ijvriga huvurlstadsklubbar, <Iet''har Sdrdklubben varit fiir Giiteborgs lawntennisklubb.
V5.ra bhlsta xprh,rx tennisjust pA. S?irii. Jag kan
spelare lErde s3. gott son all sin tiivlingstennis
nb'mnaTor Carlaniler, Ivar Lignell, Bertil Lindstrijm, Hakon Leffler,
Eina Eman, Sigriil Edstriim n.fl.
Alice Keiller,
nann, som ocksa ho-rt
ti.1l v&ra fijrniirnata vid tiivlingar
i G?jteborg. Tennisklubbens b$da fijrsta
ordf o-rancle,James Keiller och Bertil lfijk, voro b?tgge franskjutna medlemmer av S?irdklubben.
l{?ir Giiteborgs tennissports
historia
en ging skall skrivas, korrunanog
pa, S?irij att intaga en framst&encle plats. Dit
ocksi tennistijwlingarna
sanlades ju eliten av b$d.e in- och utldndska spelare. Inte rninst blev
Siir6hlubbens lyckade turneringar
en sporre fiir tennisspelere pA andra
ve stkustbadorteratt
anordna t'ri,vlingar i anslutning till
S?irijveckan. Si
uppstoilo
s6. smtningom tivaktiga
tdnnisklubbar neil stort anlagila sonrnartiivlinga-r p6. Stvrsii, i Lvsekil, Bfrstad m.f1. platser. Son mer en
20-&rig ordfo-rande i Giiteborgsklubben 6r jag i iillfiille
att vittna om,
vilken stimrleraacle inverkan just Siir'dspelet haft p& tennissporten i
Giiteborp

Ur Tennistidningen

nr 6 / 1948

De fdrsta spelreglerna godk?i.ndesoch de fijrsta protokollfiirda
t?ivlingarna i Sverige hdfls 1886 pE, Siird seitermera under decennier nijtesplatsen fijr svensk och internationell
elit f?jr utomhusspel.
Kungen p& Siirii :
av sign. Arne
Han kom ur sin stora 6adillac, gick bredvid kabinetiskammarherre
Keiller nedfdr de branta tra.pporna ti11 temisba.norns., dlirefter mellan
leclen av parad€raJrde engelska. scouter frarn ti11 ilet uppstiilLla
Tivoli-Gardet sora spelade "Dr garnla, du fria,ri och 'rDet b.r ett ynitigt
!,andrr, nedan han stod rah och lyssnade. Dtirefter gich ha.n ner och hb.Is ilde pA. Gardets befiilhavare, innan han slog sig ner i en frarnsatt, bekviirn stol.
Han var kung Gustaf som pA S?irii mottog hytlningar
och det var f946, da
kungen a11ts5 var 88 6.r, . . Bara n6.gra.!.rctidigare hade han vid ett
glatt tillfhllte
la6qt ena benet rlnt halsen, tittat
p5. herrarna onkring
sig och skrattanile sa,gtr -rrGiir om det orn ni kan, pojkar I'r
Siirij har hiigtid under la-rngavecEorna.

1900 - 1940
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Gijteborgska urhem, al.v.s. Serd

Fr8.n ii<Ien fijre 1906 kommaminnesgoila tennisopelare
siikert ih6.g
en Bertil Lindstrdn, en lhor Carlaniler, en fvar Liqnell m.fl..
Seriifolket rninns clen s?ikerligen a1lra b'rist; ilet biista kom n?imligen fr&n Siirij, der man i och mealkronprinsens entusiasm och
<Ien rIE bekante och skicklige engelsrnannenCharles Hagget's verksamhet, bl.a, somna.ren1901, var "tidigt ute".
Hakon Leffler
figurera<Ie ochs6. redan som skollmgling p,5 Siir'd
virt sekelskiftet
dch blev svensk nh.stare utornhus 19O6.' Han var
i biista nationella klass 6ven l9O7/O8. dE.han var nominerad
somnr3ilanclet
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gdteborgaren Charles l{ennergren, Sl"tu1911, 1911, 1914 o 19f5
C.E. von Braun , l8-6rig 1915, Davi scup-spe1are
Altan Thor6n , genombrott 1922, En sommarrlag1926
slog han sjZilvaste Cochet pfl. Serii med 7-5, 7-5
Morgan llultman , genombrott 1935, vannopenkl&sseen
pA Siird 1938 och 1939
VaiI betriiffar danerna fir man g& tillbaka till
rlen ursprungliga
rekryteringsplatsen
Siirti, d.iir <Ie f6rsta 8.rens
egent"pelarinnor
ligen hbrde henna. Fru Alice Pripp iir ett ftiregfrngsnamn i flera
avseenden, namnenEl1a och Vera lftafft,
Greta f,indstrilm, llartha. r,
'l{erner,
Sigrid Mark och llelfriil
llammarberg ha som ffi fijljt
den
vita sporten i liingre eller kortare perioder
i*en 1922-27 finna vi flera gAnger Rina Hma.n nera roppen
Senaste Sren (slutet 3O-talet) ha systrarna Nilsson, frirlmst
Kerstin varit kanske de biista ilanerna
J a m e sK e i l l e r

-Axel Jonsson
Eina flrman
Thor Carlander
Bertil l{ijk
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f v&ra trakter tord.e tennisspel fiirsta gfi.ngen ha fijrekomrnit Er
1897 p& Sblrij, d?ir spelet info-r<tes av arkiteht J.A.Westerberg,
som i bngland liirt kiinna tlet.
Vi berdrar hilr fiirst utomhusspelet. Det m& emellertid i detta
s arnnanhangframhillas,
ett det var en son till
nijrnnrle pionjitr
fiir utetennis, arkitekt Osvalcl lfesterberg, som 5.r l9Ol ritade
och uppfdrile va-r fijrsta siirskilt
fdr tennis avsedtla bygmad,
o e o a o a ,a l d r e u l l e v l n e l t a r n a .
Pi Siirij spelade nan fr8,n starten med stort intresse, och reilan
efter nfi.gra 6r funnos dtir flera relativt
duktiga spelare. Man
var tydligen h?ir betriiffanile
lliixirxrrigr
Etminstone V?istsverie
ett stycke fijre sin ticl.
I virt lan<t speladessamtidigt tennis endast i Stockholm och p6.
et par andra stiillen, och det drbjde inna,n man fick iging nationella t?ivlingar. De fijrsta &rens tennisspel pi S?irij meil ga.nska
minga cleltagare vgr ocksl en isolerad sportfiiretee lse. Den fijrsta
egentliga tenni st?ivlingen p6. Siixd, som hiills under senale ilelen
av 8o-ialet, uppges ockd& ha varit ilen fijrsta i Sverige.
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1895 - 1971

ildsta tenni sfiireningen ?ir Dalard l,awntennisklubb som bilcla<Ies
1889, ganska siikert sorn en fdljd av att kronprins Gustaf, som
efter en resa till
Sverige
Englan<l 1879 importerat spelet titl
och under 8O-talet s?el&de nycket pE sin bana viil Trrllgarn,
liksom pA banor som a.nlagts p& Sheppsholmen och p& GCI:s gB.rd.
lftonprinsen var &ren kring sekelskiftet
en av klubbens flitigaste t6vlingsspelare,
och speciellt i ilubbel en av landets
skickligaste
och frarngA.ngsrikaste. Sina stijrsta segrar vatrn
han i alubbel tillsanrnans med Cunnar Setternall
i S?irit l9O2
(och 1906 i $thtm meil seger iiver Dering och Carl Kempe intern.
nesterskap. Slog l9O2 i singel Dering och Schiijler (ilansk)
sarnt 1906 ens. Povell )
Til1 olwnpiska 3pe1en i london 1908 s'dndes Gunnar Setterwall,
llo I lrnar Bostrijm, Mdrta AtllerstrEhle och Elsa. lla,llenberg. 3 brns.
Sv. rnd.sterskapeninstiftats
1898. 19f2 Gunnar Settervall sin
lO. och sista SM och siLvermedaljbr i olymp. spelen i dioubl
necl Carl Kempe.
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1926 Lacoste, Borotra och Brugnon i Sverige
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Sigrii Fick sto-rsta tennisstjiirnan
necl 56 svenska n?isterskap
6ren 1912 - f933. Olyrnpisk silvermedalj 1912 med G.Setterwall.
Silverrneclalj i Wl inomhus 19Il me<IG.Setterrrall.
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