Tidig tennis i Gustavsberg
Minnen från 40-talet av Lars Hillert
Gustavsbergs nuvarande tennisklubb startade 1947–48 vid den nybyggda banan
i Östra Ekedal nära skolan.
Jag bodde då på Strandvik och var med och tittade på när banan kom till. Men
det fanns en tidigare, något blygsammare tennisverksamhet vid den gamla banan
i Strandviks trädgård några hundra meter därifrån.Strandvik hade varit bostad
för den tidigare ägaren, Odelberg och hans familj.
Men på 40-talet var det KF, som ägde Gustavsbergs Fabriker och hela samhället
och man använde då Strandvik som tjänstemannamäss, hyrde ut rum till
anställda och bedrev restaurangverksamhet för tjänstemännen.
Det fanns en livaktiv fritidsverksamhet inom en nöjesförening, som kallades
"Gustavsbergs Tjänstemannaklubb", som bland annat hade stort
midsommarfirande i Strandviks trädgård, hade ett antal andra fester under året
på Strandvik, organiserade kappseglingar samt hade tennisverksamhet, m.m.
Ordförande var Harry Nordgren, som var min chef på laboratoriet.
Den gamla tennisbanan var i ganska dåligt skick och hade en hård yta av betong
med ett antal sprickor, vilket gjorde att spelet blev något slumpartat, då bollen
studsade "fel". Men entusiasmen hos de anställda och deras familjemedlemmar
var stor och spelet var gratis. Och man samsades om speltiderna.
Jag deltog som 22-åring i tennisturneringen 1–21 aug. 1944. Det var tre olika
klasser: Huvudklassen herrar handikapp, Nybörjarklassen herrar och
Damklassen. Det var 21 deltagare, varav 18 var anställda i Fabriken och 3 gifta
med anställda:
Jan Backmark, kontoret
Sven Johansson, laboratoriet
Fredrik Möller, prod.-chef
Walter Weimark, dekoravd.
Bo Lundén, lab.
Gottfrid Granelli, ugnschef
Struwe, konstruktör
Lennart Backman, lab.
Gustav Lundblad, konstruktör

Alf Liljevall, lab.
Lars Hillert, lab.
Scholtze, konstruktör
Stenström, konstruktör
Brita Weman, kontoret
Birgit Granborg, lab.
Greta Nordgren, gift med Harry
Eva Ohlsson, kontoret
Rut Andersson, kontoret
Margit Struwe
Karin Wallin, telefonväxeln
Ellie Granelli, gift med Gottfrid
Segrarna i de tre klasserna blev: Struwe, Hillert och Weman
Prisutdelning (Argentavaser med silverinskrifter) skedde vid en fest på
Strandvik.
Nedtecknat 4.10.2007 av Lars Hillert (NACKA)

