
Växjö Tennisklubb räknade inte många medlemmar på 20-talet, när jag växte 
upp där. Det var ett överklassens njutningsmedel. Vi vanliga Växjöpojkar 
spelade fotboll och bandy. 
Som 10-åring extraknäckade jag som springpojke i Quidings Bokhandel och 
ogifta fröken Q var en av de 3-4 personer som utövade sporten. Jag ålades mot 
en ersättning av 5 öre välta banan, belägen i östra delen av Strandbjörket. 
När Kronobergarna gav sin promenadkonsert kl. 1 på söndagarna passade 
kvartetten på att spela dubbel iklädda långa vita byxor och fröken Q i lång lång 
kjol. En av de fyra var adjunkt Ture Fridlund, Rike-Fisen. Smeknamnet syftade 
på att han hade pengar. 
En del av dem placerade han i Idrottshallen, som tack vare Tipstjänst kunde 
finansieras med 35 00 kr. Det var mycket pengar på den tiden, mer än Växjö 
Stad hade råd med. En ny epok började och 2 st banor anlades utanför hallen. 
Ungdomarna i närheten tog upp sporten och från 4 st racketinnehavare blev 
det ett 20-tal. 
Det fanns förresten ingen affär som sålde racketar och ingen som reparerade. 
Spjutkastare Gunnar Petersson var den förste som i sin sportaffär saluförde ett 
litet fåtal. Annars köptes de genom von Braun som representerade Gemla. 
Sedan han blev medlem i VTK nasade han racketar till priser som var 
överkomliga, 20-30 kr. Tyvärr blev de ofta skeva och man måste ha dem i 
press.  
Sune Carlsson hette klubbens bäste spelare under början av 40-talet, men 
kriget drabbade även tennisen. För att få köpa nya bollar måste man lämna 
lika många begagnade. Hallen fick inte värmas upp och hade samma 
temperatur som utomhus. Vi gick från bandybanan och spelade i samma 
utrustning. Fridlund som blivit äldre lyckades få in 3 par kalsingar under de 
vita långbyxorna. 
Hallen delades med handbollsspelare, badmintonspelare och brottare. Som 
representant för Smp var jag på ett protestmöte, där brottarna krävde att få 
använda duscharna. De fick tvätta av sig i handfat och hade inte tillgång till de 
omklädningsrum där duscharna var. 
Fridlund sa nej till deras begäran och klubbens enda dam fick behålla 
emsamrätten till ett duschrum som hon använde högst en gång per vecka. Hon 
hette Gunnel Johansson, var söt och blev gift med Östers ende tennisspelare, 
Lasse Davidson. 
Att VTK skulle bli en av världens bästa klubbar verkade otroligt. Jag träffade 
Hageskog och Wilander på Key Biscayne i Florida och hade en trevlig 
pratstund med dem. De tyckte jag skulle berätta för Smp om mina minnen. Jag 
vet väl mer om fotbollen och bandyn på den tiden. 
Familjen Svensson har ju gjort Växjö till en fotbollsmetropol – också det ett 
under. Nu är lilla Växjö även ett tenniscentra – värd för Davis Cup. Jag undrar 
vad Norell skulle tänka om detta. Inte en rad i Smp på hans tid. Naturligtvis 
vinner Växjö (Sverige) matchen. 
Lycka till, Zink (Sixten Ginman) 
	  


