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SARO LAWN-TENNIS KLUBB
MED

FORENINGEN SARO UNGDOM

Swrelsen 1997

l .  Sven Zetterstedt (1984/1990)
ordfairande

2. Patrik Rydbeck (1995)
abonnemang

3. Rolf zanddn (1991)
sekreterare

4. Per Laurenius ( I991)
kassafiirvaltare

5. Kaj Willumsen (1982)
sommartranrng

6. Kenneth Fharm (1985)
herrtennis

Z. Sibylla Gardfors (1991)
damtennis

8. Thomas Jerryd (1993)
intendent

9. Kerstin Svensson (1995)
klubbmistarinna

- I-ouise Molse (1995)
juniortennis

10- Sten Magnusson (1996)
ledamot

I 1 . l,ennart Backman (1995)
suppleant, .juniortennis

12. Gunil la Wetter (1992)
suppleant

- Poschi Brostrdm
midsornmar

- Kent Wikberg
trenare inomhus

Hedersordftirande

13. Carl-Bjorn Willumsen (1988)

Hedersledamiiter

14. Marianne Kristensen (1988)

15. Lars-Erik Rydbeck (1990)

Revisorer

Peder Heyman

L,ars Gustafson

Per-Olof Lindblom suppleant

Valberedning

Sven Andersch

Yvonne Kristensen

Me.ta Sch6le

Hedersordforande och hedersledamdter



Fren vanster: W. Bostrom, J. Flavelle, H. Dering, J. Keil ler Jr., HKH Kronprinsen, P Qvarnstrom. G. Setterwall, E. Baner. Saro 1902.

SARoTENNISEN

Som framgitt av den tidigare framstillningen har ten-

nisspelet garnla anor och har kommit till Sverige via
England. Enligt standardverket Svensk Tennis skall det i

sin nuvarande form ha inf6rts till Sverige av divarande
kronprins Gustaf, som lart kdnna spelet under en

Englandsresa l8Z8-29. Det ut6vades derefter i den kung-

liga kretsen pi de banor som i fdrsta hand anlades i

Stockholm. Till Siirii kom sporten ungefer samtidigt, men

enligt uppgift var det de genom arkitekten Johan August

Westerberg, som giort bekantskapen vid sina bestik i

England och medforde bollar, racket, niit och regler hem

till Sverige. Vid hemkomsten anlades darefter tennisbanor

i Goteborg och p,i S2ir6. - I den form som tennisen infiir-

des var den en nyhet och den bedrivs iin idag med i prin-

cip endast smi fdrlndringar.

I Sir6somrar omtalar Mona Roth att hennes mor, Olga
Bratt, dotter till Johan A. Westerberg, i sina outgir,na

memoarer berettat orn en "tennis-attirali", som hennes far
hemfiirt frin en resa till England:

"Nigot irtal namns inte, endast att hon vid tolv.irs ,ilder

hade niijet att inviga en del av ons manliga ungdom i det

nya spelet - sorn naturligtvis genast ditptes till "lin-tennis".

Di hon var fodd 1862 kommer vi utan sv.irighet fram till

3r 1829. Mlket stemmer utmerkt vdl iiverens med det
dr2iktmode sorn kan studeras pi de d-ldsta fotografierna."

Detta skulle med andra ord beSda att att det "nya spelet
i Sverige" samtidig haft tvi vaggor, varav den ena stod i

Sarii.

I och f6'r sig iir detta inte sri mdrkvdrdigt. SSro hade frin

1850-talet utvecklats till en badort dar minga av de tongi-

vande gdteborgska aff2irsm2innen sommartid hade sina

familjer i ftirhyrda bostader. Dit kom Sven i beSdande

utstrdckning badg2ister friin annat hill, kanske inte minst

frin Stockholm. Kommunikationerna voro efter nutida

begrepp diliga, och de g6teborgska herrarna kunde i all-

minhet endast tillbringa veckosluten d?ir med sina famil-
jer. Di dns topografi dartill erb.jod goda mdjligheter 5r det

med dessa fiirutsiittningar ganska naturli$ att det nya

spelet fick vad man numera skulle kalla en flygande start.

Eftersom lawntennis-spelet btirjade som en ren sommat-

sport blev S:ird fttr leng tid framiit Sveriges tenniscen-

trum. De fiirsta protokollfiirda tennistdvlingarna i landet

skall ha hSllits o,i. Slirii 1886 eller i882.
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Di spelet introducerades pe Sarit sdkte man naturligt
nog upp en liimplig (firbetad) ang, och man fann den tyd-
ligen intill Gr6na Stugan, den s. k Prytzcna iing. Roth be-
skriver platsen:

PIan var nog det ninsta den vat tennisangen, men stor
gladje har den tJdligen skankt. Att den dven utgjorde en
attraktion och traff-
punkt framgir tydligt

av de bara alltfor sall-
synta iildre bilderna.
Engelsmannen Mr
Norman Redmayne

har tagit en delav dem.
Han var en tid p6 80-
talet anst?illd i firman
Aug. Carlson i Gote-
borg, och det kan tin-
kas att han ibland fun-
gerade som tennisin-
strukt6r.

Fcir tiivlingsspel var

de "naturliga" banorna
pi "Pq,tzens iing" viil
fiiga limpade, och det
rniste ha varit ett stort
framsteg di det 1892

bildade Saro Aktiebo-
lag anlade nya banor

framfir paoi[ongerna;
tvi grdsplaner och
mellan dem en sand-
plan. Det dr lite oklart
nii.r detta skedde, men
til l  sommaren 1896

skall de i varie fall ha
varit fullt fardiga.

Tidig serve.

Tennisspelet kom
som namnts till Serd pe en privatmans initiativ. Man l<an
utgE frin att all behovlig materiel togs hem frin England
av honom och av andra Seriibor hos vilket spelet vdckt
intresse. Serdbor 5r i detta sarnmanhang lik5digt med
sommargaste. Som spelare frin den tiden ndmner skrif-
terna bl.a. fr6ken Alice Lyon, senare statsfru och gift med
kabinettskammarherre Keiller, briiderna Gustaf och
Flvard Leffler, arkitekt Osrvald Westerberg som l90l
ritade och uppforde de bida fiirsta tennishallarna i
Gtiteborg, samt herrar Georg Lampe och Harald Thore-

sen. Senare tillkom bl.a. hovstallmistaren James-Fredrik
Dickson och konsul Urban Ktirner. Aven kung Oscar II
och a,'erhorrj:gmastaren Ankarcrona brukade vid sina
bes6k pi S:ird deltaga i spelet.

Det ster ganska klart att det pi Siirii inte bara var ett
fetal personer utan en stor grupp, som tidigt ut6vade ten-
nisspelet. Planerna - tvi enligt tillgengliga bilder - l5g p,i
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vad man numera skulle kalla allmiin plats. Man hade tr6n-
are och man ordnade divlingar.

I SLTK Z5 formulerar man sig bland annat pi fOljande
sdtt: Ar det d6 inte ber?ittigat att saga att tennisklubben
pi Sdrii existerade och verkade I'dngt ti?igare an Aenjani-
lag 1897 ?d SLTK lormelb billa?ez ocb antog ata?gar?

S?iger det inte ocksi en del

att man b6rjade verksam-

heten med l8 stendiga

medlemmar och under det

fcirsta spelSret da.utdver

kunde rlkna ytterligare 55

medlemmar? Narma vi oss

inte i  real i teten med stor

steg 100-Srsjubi l6et f<i r

Sveriges fr irsta l .nnis-

kh.,bb ?

Det blev ai<tuel l t  tr t  lbr-

rnel l t  bi lda en sammr,r rrrr-

ning som kunde ta p,', si:-

ansvaret fiir den fbrtsan.

dri f ten av anl iggn ingen

fdrst da Serit Aktiebolag,

som va.: igare t i l l  den nya

ten n isl  n laggningen, syn-

barligen <iveranstriingt sig

ekonomiskt.

Och darrned beg'nner en

storhetst id i  Sar<i ' tennis-

ens historia, en period d,i

SLIK var plantskola fiir

en betydande del av den

tidens svenska tennisel i t

och ett kraftcentrum fiir

svensk tennissport dver

huvud taget.

Det kan vara av intresse

att med stiid av SZTK:Ifiirata protokolllbok, ]utftsrligt skil-
dra denna period.

SLTKIS BILDANDE

Kung Oamr II hade vid sitt korta besok vid Saro med
"Drott" 1896 fdrevisats de nya tennisplanerna vid
Pavil.jongerna. Det 5r vil inte osannolikt att det var pe
hans initiativ sorn 2zn tennitintre.uera2e kronprind Gutta.f
,dra )Arpd mdliilpe "Drott" till S;irit.

August P5,tz uppger i sina "Anteckningar frin
Hemmanet och badorten Sarii" att "Kronprinsen deltog
som hedersledamot i lawntennisklubbens spel pi den nu
cementade planen, dar man bland andra markte den 50-

irige direktdren James Keiller S:r sorn en av de frdmste".

Och nu fir SLTK:s protokollsbok tala:



Protokoll

Hillet vid konstituerande sam-

mantrade i Sdrci Lawn-Tennis

Klubb Lordagen den 26 juni

l89Z kl. 6 e.m.
Pi initiativ af ett antal fiir

Tennissporten intresserade per-

soner, hade genom anslag 6 Serii

offentl iga anslagstafla kallelse

utferdats till damer och herrar af

Sarii societet att ofvann5mnda

dag och tid sam-antrida 6 socie-

tetssalongen fiir att <ifverliigga

o- bildande af en Lawn-Te.'.'is

Klubb pi Sarci.
Pi utsatt tid hade infun"it sig

foljande darner och herrar, hvilka

tecknade sig sSsom medlemmar

af en blif'vande klubb.

Fru Mary Weinberg

Fru EIlen Lindstriim

Fru Alice Pripp

Fru Maria Leffler
Frciken Dora Werner

Frtiken Greta Lindstriim

Herr Carl Lyon
Her Fredr. Hell ing

samt undertecknad, James Keil-

ler J:oc som utsAgs att leda f<ir-

handlingarna och fi ira dagens

protokoll.
Ordfdr"nden

meddelade att fcir

att utrdna styrel-

sens f6r Sarci

A.B. st:i l lning ti l l

en eventuell Ten-

nisklubb en skrif l
'''e 1". af f'alja"d.

lydelse blifuit in-

lemnad.

Si t i l lkom al l t-

si  SIITK med d5-

varande ingenji i -

ren James Keil-

ler jr  som ledan-

de kraft,  sekun-

de'ad a,, arkitek-

ten Oswald Wes-

terberg, son t i l l

den f6rut namn-

de J.A. Wester-

berg.
J. Kei l ler J:or, C. O. Wijk, E. Leff ler, O. Westerberg "Prytzens

i ing" 1885.

Kungligt intermezzo pB restauranggerden: Kung Oscar, omgiven av Sdrdsocitetet, sander
upp en knippe ballonger Artalet for den unika bilden i jr 1898, men negra detaljer fr;n
evenemanget har inte st6tt att uppdriva.

Attrakt ion pE tennisangen.
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DEN I5  AUGUSTI  I9OI

LawN-TBNNrs-TApITNGARNE A SAnO

E T T  S P A N N A N D E  P A  R T  I .

oe nonsra zs AnnN
I90l et ett m?irkesir i SLTK:s historia. Pi

Sard anordnades dit de li;rata intcrnationella

tiiolingarna 5 utebanor i Sverige, och f<jr trZi-

ning l inades fr in KLTK engelsmannen

Charles E. Hagget, en enligt uppgift virtuos

spelare. taningsavgiften var 75 t ire per t im-

me. En nyhet var dven intriidesbiljetter till t5v-

I ingarna (25 ore per ging sam kr 1.50 fdr hela

t iden).

Vid allmdnt sammantrade den 10.6.190J dis-

kuterades bl.a. "[r6gan om f 'Srgning afde" nya

spelplanen och besl i i ts uppdraga i t  not.

Carlander att stika utforska huruvida detta

liter sig g<ira". Den viktigaste frigan var dock

om man -ed hansyn t i l l  ekonomin skul le

kunna avhi l la internationel la tAvl ingar ?iven

1903.

Kronor 1.500 insamlades och tevlingar
genomfiirdes med biir jan den 22 juli. Kron-

prinsen deltog och Kung Oscar sk:inkte ett

briljantsmycke "att utgtira ett damernas pris".
Man tAvlade isamma klasser som iret innan.
Enligt Svensk Tennis blev tiivlingarna ovanligt
lyckade och hade samlat ett f lertal goda

utlandskaspelare. Den internationella singel-
klassen vanns av Flavelle 6ver Qvarnstrom
med Bostritm och von Wessely
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Framfdr n5tet: Signe Miles. El len Ankarcrona, "Mr G", Al ice Kejl ler, Kerst jn Krafft ,  l rdne Carlstrom.
Bakom natet: H. Zahle, W' Bostrom, T.A. Lindeman, J.V Pellerin, G. Carlstrom, D. Kei l ler, O. Ramel, J. Kei l ler, Florence Gate. 1923.

i I-adies singles: I pris: Kronprinsens hederspris
frkn M. Werner; 2 pris: spdnne skenkt af kronprinsen:
Frau S. Maschka;

i Enkelspel fcir svenska herrar: I pris: Sveriges
C-entralfar:s for idrottens befrSmjande vandringspris samt
konsult C.O Mjks hederspris: hr Gunnar Setterwall; 2
pris: S.L.T.K:s pokal: hr Hakon Lelfler samt 3 pris,
S.L.T.K:s pokaler: hrr T. Carlander och dir P. Qvarn-
strom.

Med rubriken "Izlft kppen 1906 Lterges fiiljande anekdot.

J U L K L A P P E N  1 9 0 6 .

Under sommaren har i vi.r ndrhet sportiifningar till-
stellts. Som nu modet ir, kan ingen g.i, rida, simma,
springa eller spela tennis utan att tefla om pris. Skildring-
ar i prassen om s,idana sportf:ister ero alltid dyrbara, men
i somras cifuerglSnste Giiteborgstidningarna hvarandra i

i 8

herliga fackuttrycksvdndningar Ho.jdpunkten var dock
denna om en tennistii.flan pi Sarii d6 " lrk A. slog hr B. i
semifinalen"- Det fiirestiillde sig gamle kamrer Anderkvist
pi det hdr viset.

Nu tar wi ett steg framit i tiden civer unionskrisen 1905

och fcirsta virldskriget 1914-1919 till l92l di de interna-
tionella tdvlingarna eterupptogs med Mr G bland delta-
garna. Krigets efterdyningar hade innu inte lagt sig och
pi Sdrci ordnades tvi internationella turneringar. Till den
fiirsta hade inbjudits spelare frin entente-lenderna och till
den andra deltagare fr,in centralmakterna.

1922 /irade SLTK aitt 25-,&ujubileu.m med en upp-
m?irksammad turnering. Till .jubildet hade firdigstAllts en
ny cementbana och intill den fasta bankar f6r eskedare,
samt en liten prydlig mindre paviljong med expedition och
omkkidningsrurn. Den leg;d gresmattans bortre 5nda,
men den fiirfcill si sminingom och revs 1969. Den banan
5r nuvarande bana I och kallas for Alice ocb Jamea
Keilhrt bana.



Framfdr ndtet: Signe Miles, El len Ankarcrona, "Mr G", Al ice Keil let Kerst in Krafft ,  l rdne Carlstrdm.
Bakom n:i tet:  H. zahle, W. Bostrom, lA. Lindeman, J.V Pellerin, G. carlstrom, D. Kei l ler, O. Ramel, J. Kei l ler, Florence Gate. 1923.

i Ladies singles: I pris: Kronprinsens hederspris
frkn M. Werner; 2 pris: splnne skankt af kronprinsen:
Frau S. Maschka;

i Enkelspel fiir svenska herrar: I pris: Sveriges

Crntralf6r:s fdr idrottens befrimjande vandringspris sarnt
konsult C.O Wi.jks hederspris: hr Gunnar Setterwall; 2

pris: S.L.T.K:s pokal: hr Hakon I-effler samt 3 pris,
S.L.T.K:s pokaler: hrr T. Carlander och dir. P Qvarn-
str6m.

Med rubriken "/a/ft kppen 1906 S"terges ftiljande anekdot.

J U L K L A P P E N  1 9 0 6 .

Under sommaren har i viir nitrhet sportdfningar till-

stallts. Som nu modet i.r, kan ingen gi, rida, simma,

springa eller spela tennis utan att tafla om pris. Skildring-

ar i prassen om sadana sportfester dro alltid dyrbara, men

i somras dfverglSnste Gdteborgstidningarna hvarandra i
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harliga fackuttrycksvdndningar. Hajdpunkten var dock

denna om en tennistSflan pi Ser<i di " frk A. slog hr B. i

semifinalen". Det f6restdllde sig gamle kamrer Anderkvist

pi det hir viset.

Nu tar vi ett steg framit i tiden civer unionskrisen 1905

och f<irsta vdrldskriget 1914-1919 till l92l di de interna-

tionella tZivlingarna eterupptogs med Mr G bland delta-
garna. Krigets efterdl-i.rgar hade dnnu inte lagt sig och
pi Sirci ordnades tvi internationella turneringar. Till den
forsta hade inbjudits spelare frin entente-landerna och till

den andra deltagare frin centralmakterna.

1922 fira?e SLTK aitt 25-drajubihum rned en rpp-
mdrksarnmad turnering. Till jubil,Set hade fardigstellts en
ny cementbana och intill den fasta benkar fdr askedare,
samt en liten prydlig mindre paviljong med expedition och
omkladningsru-. Den l5g vid gresmattans bortre ?inda,

men den f<irfoll si sminingom och revs 1969. Den banan
dr nuvarande bana 1 och kallas for Alice ocb Jamea

Keilhra bana.



Maharadjan av Kalsia, Eina Ekman, Sigrid Fick, "Mr G" Sdro 1926

I
MOT 50 AR

1926 var ett intressant 6r. De fianska storspelarna
Cochet och Brugnon kom till Serd, dar Cochet helt <iver-
raskande fick se sig slagen av Allan Thor6n. Sigrid Fick
och Eina Ekman tog eter masterskapet i dubbel. Ett pitto-
reskt inslag itavlingen var Maharadjan av Kalsia med
sekreterare och livmedikus,

1928 utvidgades tennisomril.det och intill 1922 irs bana
lades en ny cementbana, nuvarande bana 2. Den <iverldm-
nades till Kungen pi hans 70-dra0ag och fick namnet
Kung Guata/ V:a jubileumtpltzn.

Under 1950-hrbt fbrtgick spelet med of<irminskat
intresse. 19Jd genomfrirdes den 25:e internationella tav-
Iingen pi SarO - inte mindre dn 140 spelare var anmiilda.

Frin 1959 kan noteras att Giiteborgs baste spelare
Morgan Hultman segrade dver Olle Lindqvist och att inte
mindre framgingsrika Alva Bjork vann 6ver Ingrid Svan.
Systrarna Astrid och Kerstin Nilsson segrade i damdub-
beln. Mr G och Wollmar Bosrcim deltog i vanlig ordning.

Laurenius skildrar i sin uppsats sina minnen av Sard-
tennisen frin l92Z och f 'ramit.

Den allt o"erskuggande handelsen il ivet pi Sar<i var
tennistdvlingarna. Inte minst publi ltdragande var att
gamle kungen stallde upp. Fiir att ingen skulle tjuvtitta pi
harligheten var stora skynken uppsatta pe staketet runt
tennisanl?iggningarna. Di kungen gjorde sin entr6 var
Seri;s egen polis utkommenderad if i;rd full mundering
med nypressade vita byxor. Kungen slog sig ned i en sAr-
skilt bekvam korgstol f iamfor bana l. Pi en sida hade han
statsfiun Alice Keil ler och pa andra sidan Ankefru
Willerding. Tavlingsledare var i iversteltt jtnant Otto

Svensk m5starinna 56 93nger; en skick-
l ig och legendarisk spelare och avh6llen
tevlingsledare.

"Mr G" och Sigrid Fick avtackar Gunnar Setterwalls barn Brita
och Ake. sird 1931.

"Mr G" l : imnar tennisplanen efter sin sista match p6 Sdro 1946.
Medspelarna dro Gullan Clase, B. Wallenberg och W Bostrdm.
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Tennisanleggningen 1938.

Allan Tho16n.
SM 1922 och 1923

20

Serobon Kerstin Nilsson mot-
tager H. M:t Konungens hedeR-
oris 1938.7 SM eren 194045.

Bildkel la: Nordi5ka Mus6et.

Ankarcrona och han sig till att det fanns domare och

bollkal lar t i l l  al la matcherna, En av bol lkal larna var

Carl-Bj i i rn Wil lumsen, som vi al la vet, senare blev en

framstiende man i SLTK.

BIand de stora celebri teterna inom tennissporlen som

passerade revy var min favorit Allan Thor6n. Han spela-

de inte bara den b?ista tennisen utan aven den vackraste.

Bland minga minnesrika matcher kan j49 hi ir  ni imna en

d5r en amerikan vid namn Stevensen miitte giiteborgs-

spelaren lvar Selander. Det mest intressanta med den

matchen var amerikanens racket, som var helt av st5l,

siv6l ramen som strangarna. Slagen blev fruktansvdrt

hdrda. Stevensen tippades som klar vinnare men Selan-

der som skruvade sin bollar fick amerikaoen helt ur spel

och avgick med segern,

Sar6 hade minga duktiga hemmaspelare, icke minst

Kerst in Nilsson (Petersen). Hon blev med t iden

Sverigemdstarinna i damdubbel och medlem i svenska

landslaget, Hon ir fortfarande en mycket aktiv tennis-

spelare.

Men andra viirldskriget briit ut och nlistan all verk-

samhet avstannade.



TREDJE KVARTS SEI(LET

Under periorlcn 1947-1957 fdrde klubben en sti l lsam
til lvaro i forhSllande ti l l  foregiend. skeden. Det fanns

dock entusiaster som sig ti l l  att banorna hOlls i spelbart
skick och tdvlingar anordnades i viss utstrackning.
Sarskilt gjorde Carl-Bji irn Willumsen har en utmarkt
insats.

Verksarnheten breddadcs genom till-

komsten av liireningen Sdri Unq)om.

t)en bi ldades mot slutet av 1950-talet

och hade som mil att  ge ungdomarna

p l  Se r r i  en  men ings lu l l  s ysse l s i t t n i ng .

Init i .Lt ivtagare var Dougl:rs Kei l ler och

Carol Wallenberg, Fiireningens fiirste

ordfi i r ;rnde blev l"redrik l)etersen.

l\lrn bdrjade med,,inun)er"i,'ning

och fbrtsatte tradit ionen med midsom-

marf irande pi B:rssingbacken.

Simundervisningen f i i r lades t i l l  oam-

badet, stranden vid BassAngbacken

samt Carols och Turitz 's bryggor.

SLTK och Fdreningen Sirci Ungdom

hade gemensamma arsmiiten, der ser-

ski lda delegeradc valdes f i i r  Si|r i i

Ungdorn. Simli irare anstel ldes, sinlmar-

mlrken anskaflades och promotioner hci l ls, varvid C;rrol

var en imponerande promotor, som f iamgir av nedanste-

ende bi ld. Han var sjSlv er, mycl<ct duktig simmare.

Det var minga, som under iren gjorde insatser f i i r  sim-

ningen - en del namn: Hans Wachtmeister, Kerst in

Petersen, Ulf Sch6le, Marianne Kristensen, Maud Hans-

son, Inger Steft'enburg, Gunborg Allvar, Ntariana Lidvall

och Lars-Erik Rydbeck.

Tennisen utvidgades emellert id al l t  mer med t iden och

styrelsen f ick ful l tuppmed det arbetet- Ti l l  slut besl<its att

ta kontakt med S:ir i i  Batklubb, om inte den kunde ta 6ver

simundervisningen - det l ig ju nira ti l l  hands, di ungdo-
marna inte fick g! ombord, I'orren de tagit simborgarmar-
ket, dvs kunde simma 200 m. Fii l jdriktigt kom b5tkh.:b-
ben:rtl sedemera <iverta denna verksamhet.

NIr det giiller zrQonntarfiranlet stl.r Bosse Englund i
en klass [<ir sig att leda sing och dans vid majstingen.

. . .  och midsommarafton 1996.

Hans efiertriidare har pi ett verdigt sttt tullfitljt traditio-

nen. t in l ing rad av duktiga blomsterf l ickor med Joyan

Zand6n i  spetsen har smyckat st ingen rned prunkande

blommor och bl:rd.

Midsommarfirandet pi Bassiingbacl<en fbrtsitter ofiir-

Sndrat - en mer iin hundra.irig tradition - med lekar, tdv-

l ingar och godis t i l l  al la barn samt ft j rst is sSng och musik.

Under senare ir  har Poschi Brostr i im och Birgit ta

t aessker viilvilligt stiillt upp vid utsmyckningen av stlng-

en och Maria Lindgren har fOrt jans*ul l t  lett  dans och

sing.

Kring majstEngen pi Bassengbacken, midsommarafton'1904...

Carol Wallenberg promoverar Agneta Sch€le.
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vAR ALDSTA MEDLEM BERATTAR -

BIRGIT CLASE

\iJ SLTK:s Z5-Srsjubi16um halsades Birgit  sarski l t  val-
r . :rmen av ordfl  Carol Wallenberg under det uppskat-
-aJe smeknamnet "vir St. i lmormor .

I  )et r ' :rr  25 5.r sedan- Di Birgit  Vl lde 100 irr den l4 janu-

r::  1995 uppvaktades hon av ett hundratal gratulante. -
' ,  . .  hagtidstalade Carl-Bjdrn Wil lumsen och Ulf Sch6le
: rserade en specialskriven f<idelsedagsvisa, som mynna-
:.  ur i  rungande leverop. Birgit  berdttade inf<;r den upp-
. l i rrande fcirsamlingen pi Bukdrrsgirden att hon slutat
.: ' . la tennis vid fyl lda 84 5r och har minnen f i in ndstan
'cla SI-TK:s verksarnhet.

l)en lZ juni 1994 bes6kte Marta och Ulf Sch6le Birgit
ri BukSrrsgirden och talade om gamla tider - samtalet
' ,rns bandat hos barnbarnet Sibyl la Gardfors.

-. Iag 
borjade spela tennis i  l0-Srsi ldern med mina kam-

..tcr bl.a. El ler Wil lerding och "Kraf ' tarna". \4 f ickju
-rirlrig nigon eget racket utan fick ta nigot gammalt som
. i hittade i nigon garderob. Bollarna letade vi upp i grli-
*'t. De studsade inte och var regnvita. Det fanns en bana
n:irmast vegen vid Paviljongerna. M fick ta det som va
n<h passa pi att  spela, ndr det var ledi6 en stund."

Hade ni nigon trdnare? "Nej, vi gjorde, som vi tyckte.,'
[)e studerade svenska mestare som Gunnar Setterwall
och Nisse Ahlund.

''Mr 
G kom varje 6r i juli. Di stod vi alla unga och gamla

nere vid tennisplanen och tog emot honom. "

Spelade Du tennis med Kungen nigon ging? "Ja, gan-
ska mycket. Han var vdldigt rar och snell, men han ville
inte fcirlora. Han menade att man skulle spela ordentligt.,,
[,obbade han mycket? "Ja, han hade ett sii'nt spel. Hi;ga
llror och vAidigt svira! Han skruvade, si att bollen stan-

.. .och sAng.

nade - och det har jag vunnit p5, att  jag gjorde rnecl.
L)amerna spelade ocksi tennis och Eina Ekman .r.ar

m"ycket bra, even fru Keiller. V hade knalinga vita klan-
ningar och herrarna hade vita lingbyxor.

Jag tdvlade sista 5re t 1967 , niir jag var 72 ir Carl- tljOrn
och jag vann semif inalen i  mixed mot svenska misraren
Peftersson Sverige med fru vilket ansigs vara duktigt. I
f inalen f ick vi visserl igen stryk men Ella-Brit t  \ \r i l lurnsen
och jag vann i  damdubbel."

Har Du nigra roliga minnen att beretta om?
"Ja, en gammal historia - ni ir  de bad att Kungen skul le
ldgga benen pi axlarna - fiir att det kunde han. Si gjorde
han det en ging och ropade: Kan fiu Clase gcira det'i Jag
vet inte varfiir han frigade. Det var vdl for att jag hade si
li.nga ben, antar iag.
Nej, svarade.jag, men jag skal l  gi  hem och i ir .a mig.
Kungen skrattade och sedan har det jtr blivit en rolig his-
toria - det giir mig ju ingenting.

Jag fick 1943 ett foto i ram med krona av gamle Kungen
dar han sitter med sitt tennisracket. Nir jag tackade
honom satt vi och sig pi krocket."
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