
Tennissporten	  introducerades	  i	  Sverige	  på	  sent	  1800-‐tal.	  Kronprins	  Gustaf,	  sedermera	  
Gustaf	  V	  och	  i	  tenniskretsar	  Mr	  G,	  hade	  bekantat	  sig	  med	  sporten	  i	  samband	  med	  en	  resa	  till	  
England	  på	  sent	  1870-‐tal,	  fascinerats	  av	  den	  och	  tagit	  den	  med	  sig	  hem	  till	  Sverige.	   

De	  första	  banorna	  byggdes	  i	  Särö	  utanför	  Göteborg	  och	  vid	  Ryfors	  Bruk	  i	  Västergötland.	  
Kronprinsen	  fick	  god	  hjälp	  av	  Viktor	  Balck,	  han	  som	  brukar	  kallas	  den	  svenska	  idrottens	  
fader,	  att	  lansera	  tennisen.	  

Mot	  denna	  bakgrund	  är	  det	  anmärkningsvärt,	  att	  den	  första	  tennisbanan	  i	  Växjö	  anlades	  här	  
på	  Kristineberg	  före	  förra	  sekelskiftet,	  alltså	  kort	  efter	  att	  sporten	  fått	  fotfäste	  i	  landet.	  Den	  
mångsidige	  och	  idrottsintresserade	  bryggeridirektören	  Arvid	  Knöppel	  låg	  alltså	  i	  framkant,	  
för	  att	  använda	  modern	  terminologi.	   

Att	  se	  ett	  samband	  mellan	  Knöppel	  och	  det	  omtalade	  svenska	  tennisundret	  på	  80-‐	  och	  90-‐
talen	  och	  som	  Växjö	  var	  en	  betydande	  del	  av,	  kan	  möjligen	  synas	  långsökt.	  Jag	  vill	  dock	  kort	  
försöka.	  	  

Wexiö	  Lawntennisklubb,	  embryot	  till	  dagens	  Växjö	  TS,	  bildades	  1914	  och	  en	  första	  
utomhusbana	  anlades	  i	  Strandbjörket.	  Ett	  tiotal	  år	  senare	  profilerade	  sig	  en	  annan	  
betydelsefull	  Växjöpersonlighet	  med	  brinnande	  tennisintresse,	  Ture	  Fridlund.	  

Ture	  Fridlund	  var	  fysiklärare	  på	  högre	  allmänna	  läroverket	  och	  en	  inflytelserik	  person	  i	  
staden.	  Ture	  tog	  initiativet	  till	  bildandet	  av	  ett	  konsortium	  för	  att	  bygga	  en	  tennishall.	  	  

1938	  stod	  Växjö	  Idrottshall,	  idag	  utbyggd	  till	  Strandbjörkshallen,	  färdigbyggd.	  En	  av	  fyra	  
invigningsspelare	  var	  ingen	  mindre	  än	  Mr	  G.	  

Tennisen	  fick	  fotfäste	  i	  Växjö,	  och	  så	  småningom	  så	  till	  den	  milda	  grad	  att	  46	  år	  senare	  stod	  
en	  yngling	  med	  rötterna	  i	  Torpsbruk	  utanför	  Moheda	  som	  vinnare	  av	  världens	  största	  
tennistävling	  på	  grusunderlag.	  

Svensk	  tennis	  blomstrade.	  Björn	  Borg	  hade	  slagit	  en	  hel	  idrottsvärld	  med	  häpnad	  och	  Mats	  
Wilander	  tog	  över.	  Björn	  abdikerade	  1981	  efter	  sex	  raka	  titlar	  i	  Paris.	  Året	  efter	  följde	  Mats	  
-‐	  kanske	  Växjöidrottens	  störste	  genom	  alla	  tider	  -‐	  upp	  med	  att	  ännu	  inte	  18	  år	  fyllda	  vinna	  
på	  Stade	  Roland	  Garros	  i	  Paris.	  

Detta,	  mina	  vänner,	  är	  tennishistoria	  på	  högsta	  nivå	  och	  med	  Växjöinblandning	  i	  allra	  
högsta	  grad	  och	  som	  med	  lite	  god	  vilja	  kan	  ha	  sin	  upprinnelse	  här	  på	  Kristineberg.	  

Jag	  vill	  som	  företrädare	  för	  Växjö	  TS	  tacka	  Daniel	  Ekman	  och	  hans	  medarbetare	  för	  det	  
fyndiga	  sätt	  som	  tennisens	  ursprung	  i	  Växjö	  finns	  bevarat	  som	  en	  liten	  del	  i	  det	  kulturarv	  	  

som	  förvaltas	  här	  på	  Kristineberg.	  


