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Den här artikeln handlar om svensk tennis 
under 1950-talet. Den är ett delresultat i mitt 
projekt om utvecklingen för svensk tennis 
och svensk golf, med särskilt fokus på bägge 
sporternas markanta framgångsutveckling 
till snabbt växande folksporter, och med en 
plötslig framgångsvåg med ett stort antal 
spelare i den yttersta världseliten. Uttrycket 
”det svenska tennisundret” med anspelning 
på 1980-talet är välkänt, liksom synpunkten 
att allt började med Björn Borg på 1970-ta-
let. Mitt perspektiv är annorlunda. Den i 
flera decennier starka framgångsperioden 
för svensk tennis hade inte varit möjlig utan 
1960-talets markanta uppbyggnadsperiod. 
Det handlade om en grundläggande struktu-
rell uppbyggnad med fler banor, nya klubbar, 
fler tränare och stark tillströmning av ung-
domar, samtidigt som TV började med upp-
märksammade direktsändningar från Davis 
Cup-matcher i Båstad, med de nya idolerna 
Jan-Erik Lundqvist och Ulf Schmidt. I en ti-
digare publicerad artikel på idrottsforum.org 
har jag lyft fram 1960-talets uppbyggnad, 
men i den här artikeln är det således 1950-ta-
let som står i centrum. Den svenska tennisen 
var i ett tidigt utvecklingsskede med liten 
volym, men det fanns uttalade strategier 
för tillväxt. På elitsidan kretsade det mesta 
kring spelarna Lennart Bergelin – senare 
Björn Bors tränare och manager – och Sven 
Davidson båda med stora framgångar inom 

den internationella amatörtennisen. Artikeln 
innehåller även ett avsnitt som fokuserar den 
infekterade konkurrensen inom världstenni-
sen på 1950-talet och fram till 1968, där pri-
vata så kallade ”proffscirkusar” köpte upp de 
främsta spelarna i världen för uppvisnings-
spel istället för deltagande i de traditionella 
turneringarna.

Johnny Wijk, f. 1955 och professor i histo-
ria vid Stockholms universitet, disputerade 
1992 på en avhandling om ransonerings-
systemet på livsmedel och den svarta mark-
naden under andra världskriget med titeln 
Svarta börsen – samhällslojalitet i kris: 
Livsmedelsransoneringarna och den ille-
gala handeln i Sverige 1940-1949. Studi-
erna av beredskapsåren ledde vidare till en 
undersökning av idrottsrörelsens aktiva roll 
i den civila fysiska beredskapen via breda 
massarrangemang som Fältsport, Riksmar-
scher, Allorientering, Riksskidan, och Folk-
spänsten, och sammantaget med en närstudie 
kring krigsårens uppmärksammade svenska 
friidrottsframgångar med löparna Gunder 
Hägg och Arne Andersson formades boken 
Idrott, krig och nationell gemenskap: Om 
fältsport, riksmarscher och Gunder Hägg-
feber (2005). För närvarande är det ett pro-
jekt om den svenska tennisens och golfens 
utveckling från 1950-talet till idag som står 
i fokus.
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Inom historieämnet finns ett framträdande drag att vilja peka ut föränd-
ringar över tid. Historiker söker därför ofta efter särskilda brytpunkter, 
händelser eller tidsperioder när nya faktorer anses komma i spel för att 

förklara att någon ny företeelse eller samhällsstruktur påbörjas. Men få sa-
ker i historien ändras snabbt och plötsligt, oftast finns en förhistoria där åt-
minstone några av de första grundstenarna lagts till den senare utvecklingen. 
I artikeln ”Det folkliga genombrottet för tennis i TV-sofforna”, publicerad 
på idrottsforum.org ,17 oktober 2010, lyfte jag fram och profilerade det stora 
genombrottet för svensk tennis under 1960-talet, bland annat via de första 
direktsända Davis Cup-matcherna från Båstad i TV, där spelarna Jan-Erik 
Lundqvist och Ulf Schmidt blev nationella idrottsidoler med stor genom-
slagskraft även långt utanför de idrottsintresserades krets. Jag betonade att 
detta hade stor betydelse för att tennisen i Sverige växte mycket starkt under 
1960-talet. Men då infinner sig naturligt en självkritisk fråga: Vad hände 
inom svensk tennis på 1950-talet? Fanns faktorer där som bidragit till den 
svenska tennisens framgångsvåg årtiondena efter?
 Under år 2017 presenterades filmen Borg på bio. Handlingen kretsar kring 
en dramatisk Wimbledonfinal mellan Björn Borg och John McEnroe. Filmen 
berör både deras rivalitet och vänskap och innehåller även återblickar från 
Björn Borgs uppväxt och karriär till positionen som världsetta och femfaldig 
Wimbledonsegrare. En framträdande roll i spelfilmen har Borgs tränare och 
manager Lennart Bergelin. Ett av perspektiven är Bergelins temperaments-
fulla personlighet och de ibland skarpa konflikterna med Borg. För personer 
bevandrade i den svenska tennishistorien är denna infallsvinkel inte så över-
raskande. Lennart Bergelin var som Sveriges bästa tennisspelare på slutet av 
1940-talet och in bit in på 1950- talet omtalad som en synnerligen färgstark 
spelare som ofta skapade rubriker i tennissammanhang, av både positivt och 
negativt slag. Av vissa idrottsskribenter kallades han ironiskt för ”solstrå-
len” med en blinkning åt hans emellanåt bistra attityd på banan. I början 
av 1950-talet utmanades Bergelins position som bäste spelare i Sverige av 
en annan färgstark tennisspelare, Sven Davidson. Paret Bergelin-Davidson 
kom att under ett antal år vara lagkamrater i svenska landslaget, bland annat 
i Davis Cup, den anrika nationstävlingen i tennis med rötter från tidigt 1900-
tal. Samtidigt var de bägge herrarna skarpa konkurrenter både på banan och 
om uppmärksamheten från publik och massmedia. 
 Den här artikeln handlar alltså om tennisen på 1950-talet, tennisen före 
TV, där mitt syfte är att lyfta fram både den generella utvecklingen för ten-
nissporten och historien kring de främsta svenska elitspelarna. Det finns 
enligt mitt synsätt förenklat uttryckt tre olika aspekter som bör undersökas 
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parallellt och som sammantaget bildar berättelsen om en idrottsgrens ut-
veckling i samhället. 1) Det är för det första den kvantitativa och organisato-
riska utvecklingen för sporten. Det handlar om stödet från det offentliga, stat 
och kommuner, byggandet av idrottsanläggningar, planer och banor, antalet 
nya klubbar och föreningar, tillgängligheten att utöva idrottsgrenen samt in-
tresset från privata sponsorer och företag att stödja idrottsgrenen. 2) För det 
andra handlar det om sportgrenens interna utveckling när det gäller träning, 
teknik och tävling, hur många utövare som lockas, hur många nya ungdomar 
som söker sig till idrottsgrenen, antalet utbildade tränare och vilken mån det 
kommer fram elitutövare som kan hävda sig på den internationella arenan 
och därmed skapa större intresse för sporten. 3) Den tredje aspekten gäl-
ler uppmärksamheten i massmedia, vilket utrymme idrottsgrenen ges och 
på vilket sätt sporten skildras i tidningar, radio och TV samt i vilken mån 
idrottsgrenen skapar idoler och hjältar i media. 
 Dessa tre perspektiv, nivåer, samverkar och påverkar varandra, det finns 
inga vattentäta skott emellan dem, inte heller generella regler i vilken ord-
ning det kan ske. Vilket som kommer före det andra är inte givet, men i mitt 
tänkande angående idrottsgrenars utveckling behövs viss utveckling inom 
alla de tre aspekterna/nivåerna för att en mer varaktig framgångsperiod ska 
bli fallet. Det är då något jag teoretiskt kallar att en ”framgångsspiral” kan 
inträffa, där de nämnda nivåerna gynnar varandra till både kvantitativ och 
kvalitativ utveckling på längre sikt. Om bara en av aspekterna förändras po-
sitivt, till exempel att någon enstaka elitutövare når världsframgångar inom 
en gren, men detta inte följs av en utveckling av ett antal faktorer inom de 
andra nivåerna, blir framgången sannolikt av kortvarig natur och en mer 
gedigen expansion och långsiktig utbyggnad av idrottsgrenen uteblir. 
 Den här artikeln berör alla de tre nämnda perspektiven, men tyngdpunk-
ten ligger på den svenska tävlingstennisens utveckling samt en utblick mot 
den internationella tennisvärlden. Parallellt med den traditionella amatör-
tennisen och stortävlingar som Wimbledon, Franska öppna i Paris, Aus-
tralian Open, nationstävlingen David Cup m.fl., fanns en stadigt växande 
proffscirkus som försökte värva de bästa spelarna i världen till uppvisnings-
spel om pengar. Detta utgjorde ett konstant hot mot den traditionella ama-
törtennisen. Den här artikeln utgör en delstudie inom ett pågående större 
projekt där min avsikt är att kartlägga och analysera utvecklingen av svensk 
tennis och svensk golf från 1950-talet till idag, en bit in på 2000-talet. Bäg-
ge sporterna har intressanta framgångshistorier, med delvis parallella drag 
vad gäller framgångsfaktorer, det har talats både om ”svenska tennisundret” 
och ”svenska golfundret”. Framställningen bygger främst på material från 
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Tennisförbundets officiella organ Tennistidningen – som vid den här tiden 
var mycket innehållsrik vad gäller krönikor, debatter och artiklar om ut-
vecklingen – samt tennisens årsböcker, tidningen Idrottsbladet och ett antal 
större dagstidningar. Källhänvisningar ges i den löpande texten. 

Före 1950-talet – en kort tillbakablick 

Tennissporten kom till Sverige redan på 1880-talet, sannolikt tack vare en 
kombination av sjöväga affärskontakter mellan Göteborg och England och 
kontakterna mellan de engelska och svenska kungahusen. Tack vare han-
delsmännen Robert och Edvard Sager som byggde en engelsk park för både 
tennis och golf, anlades det tidigt tennisbanor i västra Sverige vid Ryfors 
bruk i Mullsjö, liksom vid Särö utanför Göteborg. Sveriges kronprins blev 
i slutet av 1880-talet under en resa England tilltalad av tennisspelet och 
vid hemkomsten till Sverige initierade han byggandet av en tennisbana på 
Skeppsholmen och en på Djurgården i Stockholm. År 1890 bildades Stock-
holms Lawntennisklubb. Kronprins Gustav Adolf, senare Gustav V, tog ten-
nissporten till sitt hjärta och kom själv att spela och stödja utvecklingen av 
sporten i Sverige under hela sitt långa liv. År 1896 var han med och bil-
dade Kronprinsens Lawntennisklubb, senare Kungliga Lawntennisklubben. 
Det byggdes tidigt även en inomhushall, Tennispaviljongen, vid dåvarande 
Idrottsparken nära nuvarande Stockholm Stadion. Tennispaviljongen flytta-
des senare till Tennisstadion och är idag år 2019 ännu i fullt bruk som en av 
världens äldsta ännu existerande tennishallar, över 120 år gammal. 
 År 1906 bildades Svenska Lawntennisförbundet på Grand Hotel i Stock-
holm och man anslöt sig omedelbart till det nybildade Riksidrottsförbundet. 
Runt tio tennisklubbar fanns då i landet, och man gav ut en handbok om hur 
tennis skulle spelas, startade skoltävling och anmälde en svensk tennistrupp 
med både män och kvinnor till London-OS 1908. Även då OS gick i Stock-
holm år 1912 deltog ett svenskt lag i tennis som bärgade flera medaljer. 
 I tävlingssammanhang var Kalle Schröder på 1930-talet förste svensk som 
nådde större internationella framgångar. Schröder var en kraftfull och stor-
växt spelare med offensiv spelstil, slog hårt och sökte sig ofta fram mot nät 
för att avgöra med volley. Schröder blev känd för sin kämparanda och starka 
personlighet samt att han ofta spelade vänskapsdubbel med kung Gustaf 
V. Han vann flera internationella inomhusmästerskap och besegrade bland 
annat Jean Borotra, en av de franska ”tennismusketörerna” som var världs-
ledande på 30-talet. Vid andra världskrigets upptakt anslöt sig Schröder som 
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frivillig i finska vinterkriget mot Ryssland. Att författaren till denna artikel 
som 11-åring några år i mitten av 1960-talet hade giganten Kalle Schröder 
som tränare en gång i veckan på Kungligas centrecourt kan nämnas som en 
liten marginalanteckning i förbifarten. En ynnest som undertecknad givetvis 
inte förstod vidden av förrän långt senare. 
 Första gången tennisen fick lite bredare uppmärksamhet i svensk media 
utanför sportsidorna var det s.k. ”undret i Varberg”. Året var 1946 och Sve-
rige hade avancerat till final i Europazonen i Davis Cup-turneringen. Där 
mötte Sverige ett favorittippat Jugoslavien på en nyanlagd grusbana nära 
Varbergs fästning. I det svenska laget spelade 21-årige Lennart Bergelin och 
den fem år äldre Torsten Johansson. Svenskarna förlorade bägge sina sing-
elmatcher första dagen. I dubbelmatchen låg svenskarna under med 2–1 i 
set men lyckades vända till vinst. Likaså var Lennart Bergelin i närmast 
hopplöst underläge 2–0 i set i avgörande femte matchen, men kämpade sig 
tillbaka in i matchen som utvecklades sig till en maratonmatch där bägge 
spelarna uppgavs närmast släpat sig fram nära kollapsens gräns de sista ga-
men. Bergelin hade svår kramp men vann ändå med 10–8 i femte avgörande 

Kalle Schröder var Sveriges bäste spelare under 1930-talet med 
vissa internationella framgångar. Han fick även smeknamnet 

”wienerbrödskungen”. Till vänster med Fred Perry, engelsk världsstjärna 
rankad etta i världen bland amatörer 1935,  

idag ihågkommen för varumärket.
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set, och hans ryktbarhet som en extremt viljestark kämpe med hetlevrat hu-
mör var grundlagt. 
 Sverige hade ett starkt landslag i slutet av 1940-talet. Lennart Bergelin 
som var född i Alingsås 1925 hade börjat spela tennis som 12-åring och 
redan som 15-åring gjorde han debut i Kungens Kanna och vann flera om-
gångar innan han förlorade mot 20-åringen Torsten Johansson som vann 
hela turneringen. Fem år senare 1945 vann Bergelin herrsingel i SM och 
blev därefter medlem i svenska Davis Cuplaget. I Paris 1948 blev han för-
ste svensk att vinna en s.k. Grand Slamtitel då han i par med tjecken Jaro-
slav Drobny vann herrdubbelklassen. Han avancerade även fyra omgångar i 
Wimbledon samma år. 
 Sven Davidsson var född i Borås 1928, tävlade först för Elfsborg men 
flyttade sen till Stockholm och tävlade för AIK från 1949. Året efter kom det 
internationella genombrottet då han vann Franska inomhusmästerskapen år 
1950 och även Skandinaviska mästerskapen i Köpenhamn samma år. 

1950-talets inledning och invigningen av ny 
tennisanläggning vid Råsunda fotbollsstadion

Det nya decenniet 1950-talet inleddes med vinst i Davis Cup-turneringen 
för svenskarna borta mot Holland, därefter seger över Norge och sen kom 
Filippinerna på besök för match i Solna. AIK hade nämligen just slutfört 
ett projekt med att bygga en ny centrecourt nära Råsunda fotbollsstadion. 
Anläggningen invigdes på våren 1950 med pompa och ståt och uppvis-
ningstennis. Invigningen skedde direkt efter en allsvensk toppmatch i fot-
boll, AIK–Malmö FF, för att publiken skulle gå över till tennisanläggningen. 
Invigningen inleddes med tal av AIK-profilen Putte Kock som också slog 
några bollar över nät mot tidigare storspelaren Kalle Schröder. Sen följde ett 
antal skojmatcher med olika kändisar. Bland annat laget ”Barnens brevlåda” 
där Sven Jerring och 13-årige talangen Jan-Erik Lundqvist spelade dubbel 
mot olika filmskådespelare. Farbror Svens glasögon rapporterades dock ha 
immat igen i duggregnet och hindrade honom att slå sin beryktade ”stång-
järnshammare” till forehand. Trots det dåliga vädret var läktarna välfyllda 
med ett par tusen åskådare som även fick se en liten turnering med korta 
matcher över ett set mellan Davis Cup-lagets elitspelare. Sven Davidsson 
avgick med segern över Bergelin och Torsten Johansson.
 Sverige vann mot Filippinerna och nästa utmaning gällde Davis Cup-
match mot Danmark med de unga talangerna Torben Ulrich och Kurt Niel-
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sen i spetsen. Sven Davidsson vann sin första singelmatch i Båstad mot 
Kurt Nielsen efter en jämn drabbning som kom att påverkas av att Nielsen 
dömdes för fotfel många gånger, det handlade om en s.k. ”överpendling” 
av högerfoten. Att bli dömd för fotfel irriterade honom så pass att han ilsket 
slog hårda bollar omkring sig i affekt och kvaliteten på hans spel drabbades. 
Efter matchen var det upprorsstämning i det danska lägret då det ansågs att 
även svenskarna gjorde fotfel emellanåt men aldrig blev bortdömda. Torsten 
Johansson vann sin singel mot Torben Ulrich där Johansson briljerade med 
sitt varierade spel som var hans adelsmärke, höga perfekta lobbar följt av 
stoppbollar och sneda undanläggningar. Ulrich fick springa hårt och var i 
slutet av tredje set helt utpumpad varvid svensken kunde spela hem match-
en. I dubbeln var Davidsson/Bergelin överlägsna det danska paret som av 
svensk media beskrevs som de danska ”problembarnen”. Danskarna ansågs 
oberäkneliga med olika egensinniga upptåg – omdömen som skulle fortsätta 
följa särskilt Torben Ulrich under hela hans karriär. 
 Diskussionen angående fotfelsregeln var en återkommande följetong 
inom tennisen i början av 1950-talet. Många menade i insändare och de-
battartiklar att regeln borde ändras eftersom så många inte följde bestäm-
melserna och att domarna tolkade så olika. Regeln var att 

Servaren skall under hela utförandet av serven, a) icke ändra ställning genom 
att gå eller springa, b) bibehålla kontakten med marken.

Debattörer framförde att fotfelsregeln i praktiken hade dött ut, spelarna 
pendlade med en fot för fullt och flyttade sig dessutom bakom linjen. När så 
en domare började döma bort en spelare för detta uppstod ofta heta diskus-
sioner. 
 Även en annan central regelfråga diskuterades, den ”eviga” frågan om 
det verkligen borde vara två servar i tennisen. Bengt Ahlbom hade i Stock-
holmstidningen instämt med Mr Jones i Aftonbladet om att det var föråldrat 
att ha kvar två servar inom tennisen, och under rubriken ”Löjlig relik i reg-
lerna” argumenterade Ahlbom för att det inte fanns den ringaste anledning i 
världen att serven som fick utföras helt ostört av motståndaren skulle ges två 
chanser i rad. Ahlbom var orolig för att spelarna med hård förstaserve skulle 
förstöra spelet med sina ständiga serveess, och hänvisade till en match mel-
lan Jaroslav Drobny och Kurt Nielsen där ungefär varannan serve matchen 
igenom hade resulterat i antingen direkt vunnen poäng eller en så skral retur 
att det inte blev något spel om poängen. De bästa servespecialisterna hade 
i allmänhet en hårt tvistad andraserve om den första missades och denna 
andraserve skulle mer än väl räcka för att skaffa sig ett litet övertag i serve-
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År 1950 åkte Sveriges Davis Cup-lag till USA för semifinalspel. På bilden 
ses lagledaren Gunnar Galin, Lennart Bergelin, Sven Davidson, Åke 
Eliasson och Torsten Johansson vid avfärd från Bromma flygplats.
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gamen. Att ge servekanonerna två chanser hela tiden var helt onödigt enligt 
Bengt Ahlbom och hänvisade till damtennisen där det blev mycket mer spel 
om bollen oavsett vem som servade. Ahlbom uppmanade till debatt om detta 
bland alla tennisintresserade. 

Davis Cup-laget till USA. Lennart 
Bergelin får Bragdguldet

Sverige hade 1950 vunnit Europazonen i Davis Cup och fick nu möta Aus-
tralien i en s.k. interzonfinal som gick av stapeln i New York, på privatklub-
ben Westchester Countryclubs gräsbanor. Klubben innehöll för övrigt även 
en berömd golfbana. Experterna gav inte svenskarna någon större chans i 
förhandstipsen men Lennart Bergelin överträffade sig själv och vann bägge 
sina singelmatcher mot Frank Sedgman – som då rankades som världsetta 
bland amatörerna – respektive John Bromwich. Bergelin hyllades för sin 
tunga serve och fina passeringar från baslinjen. Särskilt betonades att Ber-
gelins välkända ojämna humör denna gång var utbytt mot ett stabilt lugn 
under hela matcherna. Man spelade alltså på gräs och i femte avgörande set 
mot Sedgman hade ett duggregn gjort banorna rejält hala varvid Lennart 
Bergelin tog av sig både skor och strumpor och spelade barfota för att få 
bättre fäste och halka mindre. I Idrottsbladet beskrevs en ögonvittnesskild-
ring från dramat i New York på förstasidan:

Det var oerhört spännande och dramatiskt tillspetsat. Regnet hade gjort banan 
mycket hal och svårspelad, och det var ett stort handicap för svensken, som 
spelade i gymnastikskor, medan australiern i de två sista seten hade spikskor, 
givetvis med korta spikarna. Bergelin greps till sist av desperation, rev av sig 
skorna och strumporna och avslutade matchen barfota. Publiken jublade åt 
den temperamentssprakande okonventionella svensken. Det var en inspirerad 
handling av ett spelets geni. (Idrottsbladet 14/10 1950)

Bergelin vann matchen med 6–3 i femte set. Torsten Johansson förlorade 
dock sina singelmatcher stort och Bergelin/Davidsson räckte inte till i dub-
beln. Men förlust med 3–2 uppfattades som en mycket hedervärd insats. 
Bergelins barfotavinst slogs upp stort även i amerikanska tidningar. Austra-
lien vann sedan även över USA i världsfinalen i Davis Cup-turneringen med 
4–1 i matcher. 
 Mot slutet av år 1950 tilldelades Lennart Bergelin Svenska Dagbladets 
bragdmedalj för sina segrar i matchen mot Australiens världsspelare och 
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generellt sett ett mycket framgångsrikt år. Barfotahändelsen hade sanno-
likt viss betydelse när det gällde uppmärksamhet och bragdepitetet. Det var 
tennissportens första bragdmedalj och i presskommentarerna menade R:et 
Eklöf att denna framgång för tennisen var en världsframgång för Sverige 
då tennis internationellt var en stor sport som spelades i alla de fem världs-
delarna. Sven Lindhagen skrev att Bergelin för närvarande sannolikt var en 
av Sveriges bästa idrottare internationellt sett och förde fram att Bergelins 
prestationer på tennisbanan knappast blev mindre av att han måste vinna två 
matcher; först den svåra segern över sig själv och sitt humör, och därefter 
kunde han ta itu med att försöka besegra motståndaren. 

Kritiska röster om tennisens 
utveckling i början av 50-talet 

I tennisens officiella organ Tennistidningen som kom ut en gång i månaden 
pågick i krönikor, ledarartiklar och insändare ständigt en diskussion om ten-

Lennart Bergelin avancerade till världselitnivå i slutet av 1940-talet och 
vann som förste svensk en s.k. Grand Slam-titel, i dubbel i Paris 1948. 

År 1950 tilldelades han SvD:s Bragdmedalj, bland annat för en omtalad 
barfotamatch på gräs i USA. Prins Bertil ses här utdela utmärkelsen  

till Bergelin. 
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nissportens utveckling och ställning. I en krönika på ledarsidan i Tennistid-
ningen år 1950 diskuterades den svenska tennisens ställning internationellt 
sett. Skribenten Lasse Tell inledde med konstaterandet att Davis Cup-lagets 
framgångar med vinst i Europazonen och hedersam förlust mot världsettan 
Australien, inneburit att man i både svensk och internationell press hade 
uttryckt att svensk tennis var i världsklass och att en guldålder hade börjat. 
Men sanningen var något helt annat, menade Tell, och uttryckte att svensk 
tennis ännu hade mycket långt kvar till en standard som kan betecknas som 
världsklass. Visserligen fanns ett par enstaka spelare av hög klass men vi 
kunde inte alls jämföra oss med stora tennisnationer som USA, Australien, 
England, Frankrike, Tyskland och Italien. I Sverige var tennisen dessutom 
långt ifrån en folksport, inte alls den breda massans spel eller idrottspubli-
kens favoritnöje. Det rådde mycket stor brist på tennisbanor och antalet ten-
nisinstruktörer var alldeles för få. Klubbverksamheten i Sverige känneteck-
nades av en liten krets medlemmar som utan förnyelse spelade sina stegspel 
och klubbmästerskap som de alltid hade gjort men där var och en därefter 
gick hem till sitt, ingen samvaro, ingen gnista. I de stora tennisländerna var 
det helt annorlunda. Fyra av Sveriges bästa juniorer som befann sig i Eng-
land skrev resebrev och berättade hur tennisklubbarna var ett naturligt kom-
plement till familjelivet. Många kom förbi sin lokala klubb i förbifarten för 
att träffa vänner, dricka en läskedryck, titta på matcher, kommentera tennis-
teknik, umgås med schackspel i klubbrummet, ta en simtur i bassängen och 
framförallt trivas med livet runt tennisen. Vi i Sverige hade mycket att lära 
här, menade Tell, vi skulle behöva göra våra tennisklubbar till trivselcen-
trum med spel och samvaro. Och när så skett och vi fått fler aktiva utövare 
med färg och ledare med gnista, när tennisen når folket på rätt sätt, då kan 
vi börja se ljusare på framtiden och på den knaggliga väg som vi har kvar 
att vandra innan vi förtjänar epitet ”stor tennisnation”, menade den kritiskt 
sinnade visionären och skribenten Lasse Tell. 
 En ledarkrönika i Tennistidningen 1950 av Sten Sjöblom tog upp proble-
met med att det fanns alldeles för få tennishallar och även allmänna idrotts-
hallar man kunde spela tennis i. Det fanns inte mycket stöd att hämta från 
stat och kommun och Sjöblom hänvisade till ett yttrande han hade hört, att 
om statsministern Per Albin Hansson spelat tennis istället för bowling, hade 
Sverige haft betydligt fler hallar för tennis idag. Sjöblom ansåg det vara ett 
problem att det inte fanns någon inflytelserik person inom politiken eller of-
fentliga livet som var tennisentusiast och kunde ta krafttag för tennissporten 
på högsta nivå. Utomhus såg situationen något bättre ut och det berättades 
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om projekt i Göteborg att få stadens tillstånd att rita upp tennisplaner på 
asfalterade torg och andra platser som trafiken inte använde.
 På ett liknande tema skrev ordföranden i Tennisförbundet, Erik Leijon-
hufvud, en krönika i Tennistidningen 1951:1, där han konstaterade att anta-
let tennisklubbar i Sverige ökade för sakta, från 322 till 345 senaste året och 
antalet tennismedlemmar från 20 000 till 22 000. Det stora problemet var 
bristen på banor, det lönade sig knappast att propagera för sporten om det 
inte fanns plats på banorna för nya rekryter, redan nu fanns långa listor med 
ansökningar om speltider. De statliga och kommunala myndigheterna borde 
förstå vilken potential det fanns i tennissporten, en sport för unga och gamla 
som stärkte både hälsan och karaktären, gav kroppen allsidig träning, kräv-
de sinne för koncentration, taktik och snabba beslut, menade Leijonhufvud. 
Rimligt vore att börja med skolorna, det borde ges plats att bygga banor på 
skolgårdarna med motiveringen att tennisen hade så många goda fostrande 
egenskaper, en sport med stil och karaktär. Om fler ungdomar kom i kontakt 
med tennisen via skolorna vore tillväxten på den säkra sidan, många skulle 
vilja fortsätta spela efter skolgången och trycket på myndigheterna att släp-
pa till mark för fler banor komma att öka, pläderade förbundets ordförande. 
 I Tennistidningen 1951:10 skrev Eve Malmqvist en ledarartikel om 
svenska tennisens organisation och menade att avståndet mellan klubbarna 
ute i landet och Svenska tennisförbundet länge varit alldeles för långt och 
det behövdes specialdistriktsförbund som drivande mellaninstanser. Ten-
nisen låg här flera decennier efter många andra idrotter i landet, hävdade 
Malmqvist. Ett annat område som Eve Malmqvist behandlade var att det 
snabbt behövde byggas fler banor i stor skala, även i kommunal regi. Lika-
väl som kommunala myndigheter både byggde och underhöll fotbollsplaner 
och friidrottsfält borde även tennisens utövare ha rätt att utöva sin favorit-
sport i samhällets regi. Kommunala tennisbanor borde stå till förfogande 
för vem som helst till ingen eller mycket ringa kostnad, det skulle verkligen 
gynna arbetet med att göra tennisen till den folksport som vi så gärna talar 
om, resonerade Malmqvist, och avslutade med att denna tanke nog framstod 
som utopisk med ändå var värd att föra fram. 
 Thure Mannerfelt från Göteborg med eget idrottsförflutet som en av 
landets bästa friidrottare innan han övergick som spelare och ledare inom 
tennissporten skrev i Tennistidningen 1953:1 en lång artikel under rubri-
ken ”Tankar kring tennisungdomen”. Han inledde med att mer filosofiskt 
fråga sig vad Sverige egentligen ville med sin idrottsungdom, och menade 
att idrotten successivt råkat in i ett vanskligt skede som det krävdes kraft-
ansträngningar att vrida rätt igen. Främst gällde det storstädernas ungdom, 
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alla fångades alltmer av tidens jäkt, mekanisering och lyx. Allt färre i den 
vuxna generationen hade tid och ville offra något för det uppväxande släk-
tets moraliska och fysiska fostran, eller kände tillfredsställelse av att ge den 
nya generationen tillbaka något av vad de själva fått i sin ungdom, ansåg 
Thure Mannerfelt om det moderna samhällets problematik i början av 50-ta-
let. Han menade även att tennisen mer tydligt skulle satsa på att fostra och 
utbilda främst de ungdomar som hade det riktiga sinnelaget, de med känsla 
för fair play och själva verkligen ville något med sin tennis. De som bara 
spelade för att deras föräldrar ville var inget att satsa resurser på. Mannerfelt 
levererade ett hårt angrepp på det han menade var ett daltande med tennis-
ungdomar som inte hade rätt idrottsinställning och argumenterade i termer 
av att det var dags att ”sovra i materialet”. 
 Mannerfelt presenterade även en lista på ett antal konkreta punkter för att 
tennisen skulle få tag i de ”rätta” ungdomarna. Det handlade om att försöka 
få så många unga pojkar och flickor som möjligt i hela befolkningen att 
pröva på tennisen, det krävdes inledningsvis inga riktiga tennisbanor utan 
man kunde anordna provisoriska nät på lek- och skolplatser, använda brand-
murar som bollplank osv. Sen gällde att välja ut ungdomar med bäst karak-
tär, helst parallellt med gott läshuvud, studier och sport gick utmärkt hand i 
hand. Vidare gällde det egenskaper som sinne för rytm och musik. De äldre 
och bästa i klubbarna skulle ta hand om de yngre, både vad gällde att bolla 
och träna med, men även genom att visa intresse och kamratskap. Slutligen 
pläderade Mannerfelt för att de talanger vars familjer hade begränsade eko-
nomiska möjligheter skulle hjälpas av klubbarna, för det vore döden för ten-
nissportens utveckling om den blev en sport endast för de bättre situerade, 
avslutade Mannerfelt sina funderingar.
 Mannerfelt hade uppenbarligen redan här tidigt på 1950-talet ett tydligt 
klassperspektiv när det gällde tennisens utveckling, då han lyfte fram vikten 
av att bredda tennissporten till fler sociala klasser och nå de bredare befolk-
ningslagren. Detta var ett tema som skulle återkomma ännu tydligare på 
1960-talet, och då även hos de ansvariga på Tennisförbundet. 
 I Tennistidningen 1953:5 publicerades ett öppet brev från Gunnar Ga-
lin på Tennisförbundet med en uppmaning till tennissverige att värva fler 
ungdomsledare, då han menade att det hade börjat röra på sig inom svensk 
tennis. Intresset ökade i landet och Tennisförbundets satsning på att anställa 
amerikanen Bill Lufler som riksinstruktör i tre månader hade gett sporten 
en knuff i rätt riktning. Bill Lufler hade tränat ett 60-tal utvalda talangfulla 
ungdomar främst i Stockholm och Uppsala. Även för de kommande tre åren 
hade Bill Lufler kontrakterats att arbeta med svensk tennis, främst då ung-
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domarna, som ett led i Tennisförbundets nya stora satsning på svensk ung-
domstennis. Det krävdes nu att även alla svenska klubbtränare följde upp 
och tog hand om nya ungdomar som strömmade till och samtidigt gällde att 
rekrytera fler ledare och tränare, menade Tennisförbundets representant.
 Något år senare publicerades en debattartikel under rubriken ”Tar vi hand 
om de svenska tennisungdomarna på rätt sätt?”. Artikeln berättade hur man 
organiserade ungdomsverksamheten i England, som benämndes som tennis-
sportens hemland. Det engelska tennisförbundet ansågs ha ett genomtänkt 
och välorganiserat ungdomsarbete, de delade in landet i runt 40 olika di-
strikt, grevskap, där varje distrikt hade egen juniorkommitté som anordnade 
tävlingar och gemensamma träningar för talanger. De mest lovande i olika 
åldrar fördes sen vidare till sex regioncentra där de utvalda ungdomarna 
fick träning av landets mest professionella tränare. Det anordnades både 
skoltävlingar och distrikts- och nationsmästerskap. Den uppbyggda orga-
nisationen ansågs fungera väl för att upptäcka och utveckla nya talanger 
och artikelförfattaren ansåg att här hade Sverige mycket att lära, då det här 
i landet saknades en mer fast organisation för junioruppföljning i distrikten. 
Nej, en ordentlig distriktsorganisation behövdes för att alla talanger skulle 
upptäckas och vidareutvecklas inom sporten. 
 Dessutom borde Sverige ta efter den engelska idén med skoltävlingar i 
lag. En tennisens ”Kronprinsen pokal” mellan landets skolor borde vara ett 
utmärkt sätt att stärka upp juniorarbetet, ansåg den framåtblickande skri-
benten, som dessutom hänvisade siffror om att det i Sverige endast fanns 
strax över 100 klubbar som hade tillgång till tennisspel inomhus, antingen 
i egna hallar eller gymnastiksalar. Endast 7 klubbar hade professionella trä-
nare och ytterligare ett 40-tal hade hjälp av amatörinstruktörer. Utbildning 
pågick visserligen på många håll så siffrorna var i ökande, men i jämförelse 
med Englands utbildningsprogram, där c:a 7 000 instruktörer av bägge kö-
nen hade utexaminerats senaste tio åren, var Sverige mycket långt efter i 
utvecklingen. Och när det gällde juniorer uppgav endast ett 15-tal klubbar 
att de hade särskilda träningsprogram och träningsverksamhet. 
 Det kan konstateras att några av tennisens initierade debattörer under för-
sta delen av 1950-talet hade tydliga tankegångar om hur tennisen skulle 
kunna utvecklas. Det handlade sammanfattningsvis om att samhället borde 
via offentliga medel gå in och aktivt stödja uppbyggandet av tennissporten 
i landet. Vidare borde tennisen själv satsa på vidgad social rekrytering med 
målsättning att bli en bredare folksport och det centrala förbundet borde 
organisera upp hela verksamheten med klubbar och distriktsförbund. Med 
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efterhandsperspektiv är det tydligt att här uttrycktes visioner som något år-
tionde senare i många avseenden skulle infrias. 

Nya tävlingsjuniorer på väg 

Junior-SM arrangerades 1951 av TK Hobby i Eskilstuna. Äldsta pojkklas-
sen vanns av favoriten Percy Rosberg, och i rapporteringen uppmärksam-
mades även en 16-åring som ansågs ha fått sitt genombrott i denna tävling 
då han avancerade ända till semifinal där dock Rosberg blev för svår. Yng-
lingen hette Ulf Schmidt från Kungliga klubben. I samma nummer av Ten-
nistidningen fanns en bild på en 13-åring som varit i Köpenhamn med sin 
klubb TSK och spelat klubbmatch mot danska storklubben KB. 13-åringen 
hade i en uppmärksammad publikmatch besegrat KB:s bäste 15-åring. Den 
unge TSK-ynglingen hette Jan-Erik Lundqvist. Detta var sannolikt det allra 
första tillfället då Uffe Schmidt och Janne Lundqvist figurerade i tennisme-
dia samtidigt – en händelse som tio år senare skulle bli ofta förekommande, 
till och med på löpsedlar och dagstidningars förstasidor. 
 Jan-Erik Lundqvist pekades tidigt ut som en stor talang och blivande 
stjärna. I en Nordisk juniorlandskamp 1952 mellan de fyra nordiska län-
derna i Oslo fick den då 15-årige Lundqvist chansen trots att det gällde ju-
niorer upp till 18 år. Med i svenska laget var Uffe Schmidt, Hans Garell, 
Ulla Hultkrantz och Marja Molin. På träningen inför matcherna imponerade 
unge Lundqvist så mycket att lagledaren beslöt att ge honom chansen i sing-
elspelet jämte stöttepelaren och sistaårsjunioren Uffe Schmidt. Den svenske 
lagledaren motiverade sitt beslut med att han visserligen förstod att det var 
ett ”vågspel att sätta in den 15-årige lintotten i singel, men hans tenniskun-
nande och inte minst hans för en pojke vid de åren otroliga självsäkerhet 
inger förtroende och hopp” (Tennistidningen 1952:7). Lundqvist motsva-
rade förväntningarna och vann sin första singelmatch mot Danmark, medan 
Uffe Schmidt oväntat förlorade mot Jörgen Ulrich, lillebror till världsspela-
ren Torben Ulrich. Både Ulla Hultkrantz och Marja Molin vann sina match-
er mot de danska juniorflickorna och lagmatchen var säkrad, och innebar 
en revansch för svenska laget för förlusten året innan mot just Danmark. 
Sverige vann sen mot Norge i finalen. 
 Skol-SM spelades varje år traditionellt i Salkhallen på jullovet. År 1951 
vanns äldre pojkklassen av Bo Andersson från Göteborg, yngre pojkar av 
Ulf Schmidt, Saltsjöbaden. Bland de äldre flickorna segrade Inga Larsson, 
Örebro, yngre flickor vanns av Ulla Hultkrantz, Lidingö. En intressant detalj 
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är att i finalen äldre pojkar mötte vinnaren Bo Andersson spelaren Lennart 
Wieslander från Halmstad som väckte uppmärksamhet med en något udda 
teknik; en dubbelfattad backhand med en specialtillverkad racket med en 
längre racketlinda på skaftet så att bägge händerna skulle få ordentlig plats. 
Skribenten konstaterade att tekniken var intressant men att räckvidden blev 
starkt hämmad. Det fanns även en bild på Wieslander med sin dubbelfatt-
ning i Tennistidningen och greppet ser tämligen exakt ut som en svensk 
yngling gjorde världssensation med två årtionden senare. Bilden på Wies-
landers stilrena dubbelfattade backhand från Skol-SM 1951 är alltså tagen 
fem år före Björn Borg föddes, vilket ger ett visst perspektiv på det ”nya” 
och ”innovativa” med Borgs dubbelfattade grepp på backhandsidan 20 år 
senare. 
 Varje höst spelades på Kungliga Klubben en prestigefylld internationell 
handicapturnering, Kungens Kanna. År 1951 vanns tävlingen av 17-åringen 
Ulf Schmidt. I rapporterna från turneringen fanns även en rolig artikel om en 
uppseendeväckande snabb och pigg bollbojke. Det var den 11-årige Christer 
som intervjuades i Tennistidningen och som berättade att han började som 
bollpojke för två år sedan och framförde att han själv givetvis skulle bli 
tennisspelare. På frågan om vilka spelare som det var roligast att jobba åt 
så svarade han snabbt Uffe Schmidt och de utländska spelarna, de var alltid 
artiga och snälla. På frågan om vem som var värst att jobba för kom svaret 
snabbt:

– D´e Bergelin. Han e´aldrig nöjd hur man än jobbar och gnor. Slänger man 
det minsta fel, så struntar han bara i bollarna. (Tennistidningen 1951:11)

För tennisinitierade är det en extra poäng att bollpojken Christer hette Holm 
i efternamn och blev i vuxen ålder en av Sveriges allra bästa spelare, med-
lem i Davis Cuplaget ett par gånger, och senare i livet en av de allra främsta 
veteranspelarna i landet med ett närmast oräkneligt antal SM-tecken. Hans 
son Henrik kom för övrigt några årtionden senare att tillhöra både världseli-
ten och det svenska Davis Cup-laget i några år.

Debatt om svensk damtennis och 
synen på elitdamer i massmedia

När man arbetar med källmaterialet från 1950- och 60-talen är det uppenbart 
att nästan allt, runt 80–90%, handlade om männens tennis. Även om kvinnor 
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spelat och tävlat i sporten sen tidigt 1900-tal uppmärksammades damernas 
och flickjuniorernas tennisspel avsevärt mindre. Antalet kvinnliga spelare 
och klubbmedlemmar i alla åldrar var också färre jämfört med männen, ofta 
fick dam- och flickklasser i tävlingar till och med ställas in på grund av för 
få anmälda deltagare. Sverige hade heller ännu inte någon tenniskvinna som 
utmärkte sig vid internationella tävlingar. 
 Att svensk damtennis var eftersatt uppmärksammades i vissa debattar-
tiklar i Tennistidningen med bekymrat tonfall. I till exempel en krönika av 
signaturen Benkt-Sune framfördes att trots allt tal om att satsa mer på da-
merna ingen större förändring skedde ute i klubbarna. Damerna fick färre 
och sämre träningstimmar än männen, och det satsades inte alls på flickju-
niorer på samma sätt som på pojkjuniorerna. Signaturen Bengt-Sune funde-
rade vidare på varför svenska damer var så chanslösa mot amerikanskor på 
tennisplanen, utifrån fem olika perspektiv: 
 1) Kroppen: Där syntes inga större skillnader mellan de svenska och ame-
rikanska elitkvinnorna, det kunde ju knappast förklara något. 2) Tränings-
förhållandena: Där var det stor skillnad, de svenska flickorna tränade inte 
teknik tillräckligt, knappt någon volley alls, matcherna var ett evinnerligt 
bollande från baslinjen medan de amerikanska flickorna var direkt iögonfal-
lande säkra och tuffa i volleyspelet. De amerikanska kvinnorna har dess-
utom en helt annan serveteknik jämfört med de svenska, hårdare förstaserve 
och rejäl tvistad andraserve. 3) Familjeförhållandena: De svenska damerna 
tycktes ha större benägenhet att lämna tennisspelet åt sidan så fort de ingick 
fast förhållande, förlovade eller gifte sig. Så var det inte i USA, betydligt fler 
fortsätta satsa trots familjebildning. 4) Nationallynnet: Tävlingslynnet var 
avsevärt större i USA, viljan att vinna, viljan att bli en champion. Det stod 
inte alls lika högt i kurs hos svenska flickor. 5) Tävlingstillfällena: Betydligt 
färre tävlingar för flickor, även juniorklasserna skulle behöva delas upp i fler 
åldersklasser, inte som nu att 14- åriga talanger fick möta 18-åriga flickor. 
Detta var ju inte alls inspirerande och kunde få unga talanger att ledsna, 
ansåg alltså krönikör Benkt-Sune år 1951 i sitt inlägg om svensk damtennis 
tidigt på 50-talet. 
 Det fanns även andra enstaka debattartiklar i Tennistidningen om det som 
benämndes problemet svensk damtennis, dvs dels att det inte gick så bra på 
den internationella arenan, dels att det var svårt att rekrytera yngre flickor 
till tävlingstennisen. Till exempel skrev signaturen Garibaldi att klubbarna 
måste ta större ansvar för rekryteringen av yngre flickor och börja redan i 
10–11-årsåldern och där lägga energi på organiserad träning särskilt riktad 
till flickorna. Att vänta till 13–14-årsåldern var för sent för att skapa det 
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Då tenniskvinnor figurerade på bild under 1950-talet, fanns ofta 
kommentarer om utseendet. Bildtexten till denna bild handlade om 

att Englands mest lovande flickspelare var ”parant” och moderiktigt 
klädd. En annan kvinna ”var lika söt som vanligt”. Männen beskrevs 

som ”fyra starka karlar”.
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rätta intresset och viljan hos flickorna, då började för mycket annat i livet 
att uppta deras fokus menade skribenten. Om klubbarna kunde prioritera att 
nå ut med de grundläggande tekniska färdigheterna och få igång flickorna 
att börja tävla i 12–13-årsålderna skulle fler få smak för sporten och bli kvar 
över tonåren. Med pojkarna var det inte alls samma problem att motivera till 
tävling, menade skribenten Garibaldi och avslutade artikeln med att upp-
mana alla män i klubbarna att engagera sig lika mycket för tennisflickorna 

Två glada tonårsflickor.
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som för pojkarna på alla plan, att ge dem samma chans till träning, tävlingar, 
utlandsresor och stipendier. 
 En annan aspekt när det gällde kvinnorna inom tennisen var de med 
dagens ögon sett synnerligen manschauvinistiska yttringarna. Synen på 
idrottande flickor och kvinnor skilde sig markant från tongångarna runt de 
idrottande grabbarna. Artiklarna och bildtexterna där flickor och kvinnor 
figurerade innehöll nästan alltid även anspelningar på deras utseende. Det 
gällde såväl de allra främsta i världen som deltagande flickor i svenska skol-
mästerskap. 
 När Skol-SM i Sverige spelades på jullovet i slutet av 1952 pryddes Ten-
nistidningens omslag av ett stort foto på två glada tonårsflickor i närbild 
med den i sammanhanget talande texten: ”Två skönhetsdrottningar från 
”Götet”. Unga Marika Mannerfelt och Märta Boysen tillhörde inte bara de 
sötaste utan även de spelstarkaste flickorna vid skolmästerskapen i Alviks-
hallen i Stockholm.” Notera att ”söta” kom före ”spelstarka”. I reportaget 
från Skol-SM fanns bilder på både flickor och pojkar. En annan bild med 
fyra flickor presenterades som ”Fyra käcka gracer vid skoltennisen i Alvik”. 
Motsvarande yttringar och omdömen om utseenden fanns inte för pojkarna. 
Det är uppenbart att tennisskribenterna vid denna tidpunkt slentrianmässigt 
och rätt oreflekterat fällde omdömen om tenniskvinnornas utseende och 
kroppsliga företräden i samband med tävlingsreportage, inte minst på den 
internationella arenan. 
 Blott 17 år gammal vann amerikanskan Maureen Conolly både Wimble-
don och USA-mästerskapen 1952. Hon var en enastående tennistalang och 
trots sin ringa ålder kom hon att dominera den kvinnliga världstennisen någ-
ra år i början av 1950-talet. Hon var en utpräglad baslinjespelare, gick sällan 
på nät. Hon var kortväxt och väldigt snabb och med stor precision i grund-
slagen utmanövrerade hon sina motståndare från baslinjen. Efter framgång-
arna första åren på 1950-talet blev hennes berättelse om en uppväxt med 
frånskild mor under kärva ekonomiska förhållanden en uppmärksammad 
framgångssaga i massmedia. Conollys största intresse var egentligen häs-
tar och hon älskade att rida under uppväxten, men då detta var för dyrbart 
började hon som 9-åring spela tennis istället. År 1953, 18 år gammal, för-
svarade hon sin Wimbledontitel från året innan och hon vann dessutom alla 
stora tävlingar det året och blev den första kvinnan att vinna en s.k. Grand 
Slam. Endast Donald Budge bland herrarna hade tidigare lyckats med det, 
år 1938. Maureen Conolly vann under några år nästan allt hon ställde upp i, 
Wimbledon och US Open tre gånger, Franska öppna två gånger, och dess-
utom mängder av titlar i både dubbel och mixed.
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 I tidningarna döptes hon till ”Little Mo” och hon lyftes främst fram som 
en glad, käck och sprallig kvinna. Men istället för att i första hand profilera 
hennes skicklighet på tennisbanan publicerades mängder av foton på den 
unga blonda kvinnan med bildtexter som kommenterade hennes i skriben-
ternas ögon fördelaktiga utseende. Hon ansågs uppenbarligen vara en av de 
vackraste tennisdamerna, att hon också var outstanding bäst i världen i sin 
sport kom ibland något i skymundan. Vid flera tillfällen publicerades bilder 
på andra tenniskvinnor som ansågs kunna hota Maureen Conolly. Ja, inte 
enbart i tennisspelet då, utan även kring ”titeln” snyggaste tenniskvinna. Ett 
talande exempel på detta tonläge är när Conolly var och spelade i Australien 
och ett foto av två unga kvinnliga tennisspelare påtagligt uppklädda i nya 
modedesignade tenniskläder kommenterades med bildtexten: ”lilla fröken 
världsmästarinnan Maureen Conolly har tydligen mött svår konkurrens, inte 
bara på utan även utanför tennisbanorna där nere i Australien.” 
 Maureen Conollys kärlek till hästar bestod och under en ridtur två veckor 
efter hennes tredje Wimbledonseger 1955 inträffade en tragisk ridolycka 
där hon 20 år gammal klämde sitt ben så svårt att hon aldrig kunde tävla på 
elitnivå mer. Efter flera års rehabilitering kunde hon börja arbeta som tennis-

Maureen Conolly var världens i särklass bästa kvinnliga tennisspelare i 
början av 1950-talet. Hon vann mängder av titlar och 18-år gammal en s.k 

Grand Slam år 1953. I tidningarna kallades hon för ”Little Mo”.
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tränare, men oturen var inte över. Hon drabbades av cancer och avled 1969, 
endast 34 år gammal.
 När det gäller 1950-talets flitiga kommentarer kring tenniskvinnornas ut-
seende och kroppsliga företräden är det naturligt att även nämna Getrude 
”Gussie” Moran. Hon hade framgångar i nationella tävlingar i USA i slutet 
av 1940-talet och var rankad fyra bland de amerikanska tenniskvinnorna. 
Som 26-åring åkte hon över till Europa 1949 för att delta i Wimbledon för 
första gången, och var på hemmaplan redan då relativt känd för sitt tillta-
lande yttre och att hon parallellt med tennisen arbetade lite som modell för 
kläder. Inför hennes framträdande i Wimbledon hade en berömd modede-
signer sytt upp en ny spektakulär tennisklänning till henne, i olika färger 
och som framförallt var avsevärt kortare än som var brukligt vid denna tid 
då kjol eller klänning skulle gå ner till knäna. Enligt berättelsen om Gussie 
Moran skall hon ha frågat designern vad som skulle hända om klänning-
en skulle blåsa upp under spelet. Svaret fick hon erfara direkt efter första 
matchen i Wimbledon. Ryktet om hennes korta spektakulära klänning – och 
de spetsförsedda underbyxorna som skymtade fram under spelets gång – 
spred sig snabbt. Vid nästa match var det fullsatt vid hennes bana och foto-
grafer trängdes för att försöka få bilder av hennes ben. 
 Året efter, 1950, upprepades historien med de korta klänningarna. Gussie 
Moran döptes till ”Gorgeous Gussie” av den brittiska tabloidpressen som 
tävlade i att publicera på för den tiden vågade bilder på Morans kropp. I 
efterhand har det sagts att Moran införde sexigheten och dekadensen i ten-
nisen. Det blev givetvis viss skandal i det traditionstyngda och lätt puritan-
ska Wimbledon, det ropades på förbud mot Morans korta klänningar och att 
hon vulgariserade Wimbledon och tennissporten. Frågan ska till och med 
ha varit uppe i brittiska parlamentet, och något år senare bestämde man i 
Wimbledon om striktare klädesregler. Moran var en mycket kompetent spe-
lare, hon nådde kvartsfinal i Wimbledon i singel 1950 och final i dubbel 
året innan. Tack vare uppmärksamheten och all publicering i media kring 
henne fick hon 1952 erbjudande att resa med Jack Kramers berömda proffs-
cirkus i USA och uppvisningsspela mot andra duktiga kvinnliga tennisspe-
lare. Moran accepterade och skall ha fått 87 000 dollar för en säsong, en 
förmögenhet på den tiden. Kramer yttrade att Gussie Moran var en mycket 
duktig tennisspelare men tillstod också att hennes fördelaktiga utseende och 
långa vackra kropp och ben bidrog till att fylla idrottshallarna de spelade i. 
Gussie Moran trivdes dock inte med uppvisningsspelandet som proffs och 
räckte inte riktigt till rent tennismässigt heller, hon förlorade nästan alla sina 
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matcher på proffsturnén, och efter en säsong hade hon ledsnat och hoppade 
av.
 Eftersom Moran hade spelat som proffs var hon nu avstängd från att gå 
tillbaka till amatörtennisen igen och hennes tenniskarriär tog ett abrupt slut. 
Dock gick hennes modellkarriär vidare och hon fick till och med spela in 
några filmer i Hollywood, bland annat en med ett sporttema där hon spelade 
sig själv och agerade mot stjärnorna Spencer Tracy och Katharine Hepburn 
i sportfilmsklassikern Pat and Mike. Moran levde till 2013 och blev 90 år 
gammal. Exemplen med Gussie Moran och Little Mo Conolly visar med all 
tydlighet att då tenniskvinnor framträdde på tävlingsarenan på 1950-talet de 
även utsattes för ”den manliga blicken” och i massmedia fick relativt ohäm-
mat ta emot kommentarer och bedömningar om deras utseende och kroppar, 
ofta i större utsträckning och med mer detaljer än för deras idrottsliga pre-
stationer. 

Gertrud ”Gussie” Moran blev under några år i början av 1950-talet 
fotografernas favorit när hon spelade i Wimbledon i spektakulär kort 

klänning och spetsförsedda underkläder. Hon nådde kvartsfinal i singel och 
final i dubbel. 1953 blev hon proffs men gick året efter vidare till en modell- 

och filmkarriär
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 Det är en stor och intressant fråga huruvida det har blivit annorlunda un-
der senare årtionden fram till idag. Berättelsen om särskilt Gussie Moran har 
onekligen många paralleller med händelserna runt den ryska tennisspelaren 
Anna Kournikova som var framgångsrikt tennisproffs i slutet av 1990-talet 
fram till 2003. Hon var framme i ett antal semi- och kvartsfinaler i singel 
i de största tävlingarna, bland annat Wimbledon, och hon var ännu bättre 
i dubbel där hon vann ett par Grand Slam-titlar. År 1999 var hon rankad 
världsetta i dubbel. Men precis som i fallet med Gussie Moran blev Anna 
Kournikova mest uppmärksammad för sitt utseende och för sina mycket 
lukrativa reklamkontrakt. Bägge fick även utstå mycket kritik och rätt illa-
sinnade påhopp för uppmärksamheten runt dem. Hela frågan om proffskvin-
nors villkor och massmediala förutsättningar är intressant och jag ber att få 
återkomma till frågan i ett annat sammanhang. 

Osämjan och konkurrensen mellan 
Bergelin och Davidson stegras 

Sverige mötte Italien i Davis Cup på bortaplan i Turin i juni 1953. Det gick 
inte alls bra för det svenska laget och de medresande svenska journalisterna 
var starkt kritiska till de svenska spelarnas insatser. Journalisterna fokuse-
rade dessutom på den öppet dåliga stämningen mellan de svenska spelarna. 
Lennart Bergelin inledde med att förlora mot Fausto Gardini efter att haft 
ledningen med 2–0 i set men sen tappat tre raka set mot den lite udda spelan-
de italienaren. Sportjournalisten Bengt Ahlbom, med tennis som specialitet, 
var på plats i Turin och gav en målande beskrivning av italienarens spelstil i 
Stockholms-Tidningen. Ahlbom ansåg att Gardini hade 

”en rundpall på forehand, som liknade en högerkrok av Rocky Marciano och 
som han springer runt och hämtar ute i korridoren. Därtill har han en nöd-
hjälpsbackhand som knappast skulle godkännas i en lägre dammotionsgrupp 
i Alvikshallen. Men han är en fighter och taktiker och seg som gummi”. 

I andra matchen förlorade Sven Davidson mot Guiseppe Merlo som även 
denne beskrevs med en avig spelstil. Bengt Ahlbom menade att 

”Merlo är en av de originellaste figurer jag sett på en tennisbana. Han fat-
tar dubbelhänt på backhanden och på forehanden håller han mitt på skaftet, 
som en liten junior utrustad med för tung spade. Hans racket har fiskhåvens 
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Lennart Bergelin och Sven Davidson var ett starkt dubbelpar med kapacitet 
att besegra världens bästa på 50-talet. Dock var de samtidigt skarpa kon-
kurrenter vilket ofta uppmärksammades som ett problem i massmedia.
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obefintliga klang och andraserven är ett äventyr. Men karlen är ett under av 
bollkänsla och reaktionssnabbhet”. 

Dubbelfattad backhand igen alltså, värt att notera, två årtionden före Björn 
Borg. 
Efter de två förlorade singelmatcherna var det dagen efter dubbelmatch där 
Bergelin–Davidson ställdes mot Cucelli och Marcello de Bello, som av de 
svenska skribenterna ansågs som ”gamlingar” i sammanhanget. Icke desto 
mindre var det svenska paret chanslöst och förlorade stort och de svenska 
kommentatorerna var inte nådiga. Det talades om bedrövlig svensk insats 
där spelhumör, kämpatakter och framförallt laganda hade kastats över bord, 
och istället demonstrerades tydligt hur de två svenska spelarna helst ville 
puckla på varandra. Osämjan och egoismen lyste nere på banan. En kvälls-
tidningsskribent menade att ”Man skämdes över att vara svensk”. I en ana-
lyserande krönika i Tennistidningen 1953:6, konstaterades att det sedan en 
tid ganska halvljumma kamratskapet mellan de två svenska toppspelarna 
hade övergått till öppen rivalitet om tätpositioner och personliga vinster, och 
att det var sorgligt att konstatera att Sverige inte hade ett lag i tennis längre 
utan endast två rätt egocentriska stjärnor som bägge synes stirra sig blinda 
på de egna favörerna och framgångarna. Krönikörens hårda ord avslutades 
med en from förhoppning att händelserna i Italien skulle vara av övergående 
natur. 

De återkommande utmaningarna 
mellan Sverige och Danmark

Det fanns ingen officiell världsranking dessa år men olika tennistidningar 
runt om i världen publicerade listor som byggde på resultaten från årets 
större tävlingar. Överst fanns Vic Seixas, USA, tvåa Ken Rosewall från Aus-
tralien, trea Tony Trabert, USA. På sjätte plats Kurt Nielsen från Danmark 
och Sven Davidson åtta. Sverige och Danmark hade här alltså var sin spelare 
på 10-listan i världen och dessutom ett par spelare till strax därbakom. Un-
der hela 50-talet var kamperna mellan Sverige och Danmark i tennis mycket 
jämna och prestigefyllda. 
 I januari 1954 spelades final i Köpenhamn i Kings Cup, en inomhustäv-
ling mellan nationer som Sverige startat några år tidigare. Danmark vann 
över Sverige med 3–2 i matcher och försvarade därmed cupsegern från året 
innan. Den avgörande matchen stod mellan Sven Davidson och Torben Ul-
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rich, där dansken hela tiden låg under i varje set men ständigt kom tillbaka. 
Enligt svenska kommentarerna var det Davidsons för dagen usla backhand 
som Ulrich kunde utnyttja till sin fördel. De danska tidningarnas rubriker 
var för övrigt talande för hur man såg på sin främste spelare Torben Ul-
rich, ”Den skaeggede boheme slog svensk topptennis”. Torben Ulrich var 
välkänd för sin oberäkneliga och bohemiska personlighet, han kunde vissa 
dagar spela briljant teknisk tennis med mycket stor bollkänsla och slå vilken 
spelare som helst i världen. Andra dagar var humöret på fel sida, han var 
ointresserad av att spela och förlorade stort. Ett tredje alternativ var att han 
på skämthumör ville skoja och showa med publiken. 
 En del tyckte dock illa om hans pajaskonster. Sportjournalisten Åke Hall 
skrev i Göteborgsposten om finalmatchen i Köpenhamn och uttryckte starkt 
kritiska synpunkter på Torben Ulrich beteende på banan, och att han tilläts 
styra och ställa alldeles för mycket utan att den danska lagledningen ingrep. 
Hall tog först upp att arrangörerna och domarna lät dansken bryta mot reg-
lerna för att han skulle kunna spela bättre, då Ulrich pendlade med sitt fria 
ben i serven långt innanför baslinjen innan han träffade bollen – vilket alltså 

Under 1950- och 60-talen var det hård konkurrens mellan Sverige 
och Danmark i tennis. Bägge länderna hade spelare på tio-listan i 

amatörvärlden. På bilden t.v. ses Torben Ulrich och Kurt Nielsen. Ulrich var 
en kontroversiell spelare med stark personlighet, benämndes ofta bohem. 
Torben Ulrich var även duktig jazzmusiker på saxofon och uppträdde på 

klubbar i Köpenhamn.
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inte var tillåtet vid denna tidpunkt – och kunde på så sätt vinna ett steg in i 
banan direkt efter serven. Enligt Hall handlade det om ett slags systematiskt 
övertramp på 30–50 cm nästan varje gång, sammantaget hundratals gånger. 
Trots att den svenska ledningen protesterade så ingrep inte domarna mer än 
vid några enstaka tillfällen. Dessutom påverkade Torben Ulrich linjedomar-
na vid tveksamma bollar, gick fram och stirrade dem i ögonen och frågade 
med hög röst om bollen verkligen var rätt från motståndaren, och ibland 
ändrade sig domarna till danskens fördel inför trycket från Ulrich. Vid några 
tillfällen rullade dansken runt på banan och spelade skadad, haltade svårt 
för att i nästa stund röra sig mjukare och bättre än någonsin. Det var olika 
upptåg hela tiden.
 Åke Hall menade att Torben Ulrich var något av en clown och skulle 
passa utmärkt på proffscirkusen i tennis där han skulle bli en tillgång med 
sitt pajaseri på banan. Han ansåg att Ulrich otvetydigt hade charm och en 
tjurfäktares utstrålning och ett vackert spel med ett djurs smidighet – en 
fenomenal tennisspelare i många stycken. Men hans beteende på banan pas-
sade inte alls inom amatörtennisen, där var det de sportsliga lagarna som 
borde gällde, inte att få motståndaren ur balans genom medvetna upptåg och 
psykningar. Hall avslutade sina syrliga kommentarer om att danskens utspel 
om först kramp i benet och sen vrickad fot var fånigt. Om Ulrich hade en 
vrickning, handlade det inte om att den satt i foten. 

Sven Davidson avancerar och 
Bergelins kampanda hyllas

År 1954 gick Sven Davidson till final i Franska mästerskapen i Paris, vilket 
hyllades som en av de största internationella tennisframgångarna i singel 
för svensk del. Han föll dock i finalen mot Tony Trabert, som vann turne-
ringen för andra året i rad och beskrevs som världens bästa spelare på det 
långsamma Parisgruset. Tony Trabert visade sig dock lika bra på det snabba 
Wimbledongräset och vann även där ohotad. 
 I mitten av 1950-talet spelades ibland Sveriges hemmamatcher i Davis 
Cup i Saltsjöbaden strax söder om Stockholm. Rapporteringen i Tennistid-
ningen vittnar om att det ännu kunde vara förhållandevis enkla förhållanden 
runt en Davis Cup-match. Det klagades bland annat på att vägen som gick 
nära förbi banorna i Saltsjöbaden störde, bilar stannade, folk pratade högt 
och motorcykelknuttar rände förbi. En skribent uppmanade polisen att nästa 
gång helt stänga av vägen när stormatcher pågick. Vidare fanns det bara 
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en telefon att tillgå för journalisterna och den var ständigt upptagen. Det 
var även ont om toaletter. Sådana fanns främst i omklädningsrummen, med 
följd att det ringlade en lång kö från publiken till och med genom svensk-
arnas omklädningsrum, vilket var helt på tok och mycket störande för spe-
larnas behov av samling och uppladdning, framfördes i en kritiskt sinnad 
artikel. 
 Vid en av dessa Davis Cup-matcher i Saltsjöbaden hyllades Lennart Ber-
gelin för en riktig kämpainsats. Matchen var mot Frankrike och efter de två 
första dagarna spel låg svenska laget under med 1–2. Lennart Bergelin fick 
spela hjälterollen denna gång då han inför c:a 1 400 jublande åskådare i den 
avgörande matchen först kom i ett klart underläge, kämpade sig in igen och 
lyckades vända och manövrera ut den franska spelaren Remý, som första 
dagen slagit Sven Davidson. Sverige vann lagmatchen med 3-2 och gick vi-
dare i turneringen. Lennart Bergelins avgörande insats att vända ett hotande 
nederlag fick mycket beröm i dagstidningarna. 
 I kommentarerna från Davis Cup-matchen framkom en del intressanta 
beskrivningar av Bergelins person och egenskaper. Olof Groth, signaturen 
”Oleg”, skrev i Svenska Dagbladet att Bergelin hade gjort ett litet under-
verk, han som tidigare ofta under pågående spel bett Saltsjöbadspubliken 
dra dit pepparn växte, under flera år hatat Saltsjöbaden för allt störande runt 
omkring, kunde nu jublande kasta upp sin racket i luften, ta hela världen i 
famn och le det vackra leende han alltför sällan visade. R:et Eklöf i Dagens 
Nyheter berömde Bergelin för att han inte föll ur ramen som han tidigare 
ofta gjort. Att han visserligen anmärkte ett par gånger på alltför högt pro-
gramprasslande på läktaren var sant, men han gjorde det på ett trevligt och 
korrekt sätt. Och, fortsatte R:et med en ironisk glimt i ögat: Lennart Ber-
gelin lät till och med småfåglarna i lövverket kvittra i fred utan att han bad 
dem hålla truten – ett tecken på tillkämpad god andlig balans! Även Bengt 
Ahlbom skrev beundrande ord i Stockholmstidningen om att Bergelin vis-
serligen ofta kunde bli nervös och retlig på surrande filmkameror och kring-
trampande publik, men samtidigt hade han ända sen ”undret i Varberg” 1947 
bevisat att han var en stark matchvinnare i de mest utsatta lägena. Han växte 
med uppgiften som bara verkligt stora idrottsmän kunde göra. Bergelin hade 
utkämpat en inre kamp mot sig själv och stred för det gamla Sverige. Iskallt 
samlad hade han tvingat in Remý i sin egen rytm och brutit ner den säkre 
baslinjespelaren bit för bit, tills ingenting fanns kvar av det franska försva-
ret, menade Ahlbom med ett visst nationalistiskt tonläge. 
 Vid sidan av Lennart Bergelin och Sven Davidson hade nu också Ulf 
Schmidt slagit igenom internationellt. Vid de amerikanska inomhusmäster-
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skapen 1955 avancerade han ända till semifinal, och efter kvartsfinalvinsten 
mot Eddie Moylan där det första setet var rekordlångt och bärgades med 
siffrorna 17–15 var de amerikanska tennisjournalisterna mycket förtjusta. 
Det skrevs att det började bli tradition att vid amerikanska inomhusmäs-
terskapet bjuda på en bit ”äkta nordiskt smörgåsbord” i slutomgångarna. 
Först var det Danmarks Kurt Nielsen, sen Sven Davidson och nu kom ytter-
ligare en svensk och imponerade; en 20-årig försäljare från Stockholm med 
namnet Ulf Schmidt. Den amerikanske skribenten berömde den hårdslående 
svensken för fin serve och volley, även grundslagen ansågs utmärkta. Vidare 
beundrades Schmidts balans och kraft, och skribenten menade att för den 
talrika publiken var Schmidts spel lika ”välgörande och effektfull som en 
stor klunk äkta svenskt brännvin”. Uffe Schmidt föll sen i semifinalen mot 
amerikanske Davis Cup-spelaren Ham Richardsson, men presskommenta-
rerna handlade ändock om att han hade förutsättningar att bli ännu bättre än 
Bergelin och Davidsson.
 Sven Davidson gick 1955 till final i Franska öppna mästerskapen i Paris, 
vilket beskrevs som en av de största framgångarna dittills i singel för svensk 
tennis. Framgången kom något överraskande då Davidsson ansågs ha varit 
i en spelmässig vågdal en längre tid. Han föll dock i finalen mot Tony Tra-
bert, som vann turneringen för andra året i rad och beskrevs som världens 
bästa amatör. Wimbledon år 1955 blev framgångsrikt för Skandinavien, då 
Sven Davidson nådde kvartsfinal, förlorade mot Ken Rosewall från Austra-
lien, och Kurt Nielsen från Danmark som avancerade ända till final efter en 
överraskande vinst över just Rosewall i semifinalen. Kurt Nielsen hade i de 
danska tidningarna fått negativa skriverier denna säsong, bland annat efter 
bleka insatser i Davis Cup-spelet och ansågs av vissa danska skribenter ha 
gjort sitt som toppspelare. Stor revansch alltså för Nielsen, men i finalen 
blev Tony Trabert för svår. 

Nordiska mästerskap

Sverige och Danmark hade som sagt två relativt jämnstarka tennislandslag 
i mitten av 1950-talet och de nordiska grannländerna möttes ofta i olika 
landskamper som Nordisk Cup, Nordiska mästerskapen, Kings Cup och 
Davis Cup. Dessa landskamper utmynnade oftast i jämna hårda fina drabb-
ningar men inte sällan tippade rivaliteten och prestigen över och det uppstod 
förvecklingar och ibland till och med bråk. Ett exempel var 11–13 november 
1955, en landskamp i Nordisk Cup som spelades i Stockholm. Sverige hade 
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släppt iväg Sven Davidson utomlands för spel och ställde därför upp med 
lite av ett B-lag, medan Danmark kom med sitt starkaste lag; bröderna Tor-
ben och Jörgen Ulrich samt Kurt Nielsen. Danskarna hade uttryckt en del 
bistra kommentarer redan innan spelet kom igång då de tyckte svenskarna 
var nonchalanta som inte hade bästa laget på plats. Dessutom spökade fort-
farande vissa incidenter från en tidigare landskamp något år tidigare i Kings 
Cup i Köpenhamn. Torsten Johansson hade då mött Torben Ulrich, där dans-
ken vunnit men spelat ut hela sitt register med psykningar och upptåg av alla 
slag, varvid de bästa svenska spelarna officiellt hade deklarerat att de aldrig 
mer tänkte spela mot dessa danskar i Köpenhamn. 
 Nu infann sig danskarna, sannolikt demonstrativt, för sent till den ge-
mensamma lottningen i Kungliga hallen då pressen också var inbjuden för 
att intervjua och skriva inför matchen. Pressen fick gå hem tomhänta och de 
svenska arrangörerna uttryckte irritation. I första matchen möttes sen Uffe 
Schmidt och Torben Ulrich. Dansken var ur slag och Schmidt vann första 
set lätt, och ledde med 2–1 i game i andra set, då Torben Ulrich irriterat bör-
jade slå bollar upp på läktaren. Vid ytterligare en boll upp på läktaren fick 
han tillsägelse av domaren. Kurt Nielsen som satt i kaptensstolen reagerade 
skarpt då tillsägelsen skulle enligt reglerna vid landskamper framförts till 
lagkaptenen, inte till spelaren. Då domaren inte kunde reglerna borde han 
bytas ut, pläderade danskarna. Enligt skriverierna från matchen såg Torben 
Ulrich trött och sliten ut, det spekulerades lite ironiskt om allt för många 
nätters klarinettspel med jazzorkestern hemma i Köpenhamn. Ulrich fort-
satte demonstrera, struntade i att spela, lät svenskens bollar gå förbi utan att 
försöka ta dem. Publiken reagerade, började bua ut dansken och skrika på 
domaren att diska dansken och ropa om att vilja ha inträdespengarna tillba-
ka. Ulrich slog bollar rätt upp i taket och så lösa servar han kunde, etc. Kurt 
Nielsen bestämde att de skulle avbryta matchen, publiken buade högt och 
upprört, skandalen var ett faktum. Därefter gick Kurt Nielsen ut och vann 
med 3–1 i set över Bengt Axelsson, 1–1 i matcher efter första dan. Dagen 
efter utmärkte sig unge Jan-Erik Lundqvist med starkt spel i dubbelmat-
chen, svenskarna vann första set men det rutinerade paret Ulrich–Nielsen 
kom tillbaka och vann dubbeln och sedan de två avslutande singlarna också. 
Danmark vann därmed Nordisk cup med 4–1. 
 Men diskussionen om Torben Ulrich och hans oberäkneliga beteende 
fortsatte. Svenska Tennisförbundet skrev till och med en officiell rapport 
där man dels framförde att domarna hade på ett korrekt sätt följt gällan-
de regelverk, dels att Torben Ulrich agerat utmanande mot publiken och 
osportsligt mot motståndaren, och ansågs därmed misskrediterat tennisspor-
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ten. Det danska tennisförbundet svarade på rapporten att man ansåg att den 
svenska lagledningen, publiken och i viss mån domarna bidragit till att öka 
spänningarna runt landskampen. Med ett smidigare agerande hade allt kun-
nat undvikas. Dock var även det danska förbundet kritisk till Torben Ulrich 
beteende att demonstrativt sluta spela sitt bästa spel och sen bryta matchen 
helt. Danska förbundet bad om ursäkt och bestraffade Ulrich med en av-
stängning från representation- och uppvisningsspel i ett halvår, fram till 1 
maj -56. Sannolikt småskrattade nog den starka personligheten och bohe-
men Torben Urich åt spektaklet hela vägen till jazzklubbarna i Köpenhamn. 
 Under 1956 fyllde Svenska Tennisförbundet 50 år och man bestämde 
sig för att fira med en storsatsning på ett riktigt bra internationellt start-
fält i Båstadtävlingen till sommaren. Förbundets sekreterare Mats Hassel-
qvist arbetade framgångsrikt med frågan och lyckades få ihop en hel grupp 
världsspelare. Från Australien kom Ken Rosewall, Neale Fraser och Roy 
Emerson. Från USA publikspexaren Art Larsen och Vic Seixas. De bästa 
européerna med bland annat italienaren Pietrangeli i spetsen och givetvis 
danskarna Kurt Nielsen och Torben Ulrich samt de svenska elitspelarna 
Sven Davidson, Ulf Schmidt och Torsten Johansson. Båstadturneringen höll 
således mycket hög internationell klass. Särskilt Ken Rosewall imponerade 

Torben Ulrich var under 50-60-talen Danmarks stora tennisstjärna, tillika 
massmedias favorit tack vare sin utåtriktade och humoristiska personlighet.
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stort och han beskrevs av en lyrisk skribent som världstennisens finlirare 
nummer ett som lekte med den vita bollen på ett sätt som gav åskådarna ra-
der av skönhetsupplevelser. Man gjorde ett filminslag med Rosewall där han 
skulle visa sin perfekta teknik och koncentrerade sig på ett av tennisens svå-
raste slag; smashen på höga lobbar framme vid nät. Filmkameran stod fast 
placerad och Rosewall behövde smasha bollen exakt på en liten yta, några 
kvadratdecimetrar, för att tagningen skulle bli bra. Rosewall hade inga pro-
blem med detta utan smashade perfekt på samma ställe minst tjugo gånger 
i rad till åskådarnas häpnad och förtjusning. Rosewall vann också Båstad-
turneringen övertygande utan någon setförlust, började med vinst mot Percy 
Rosberg och i finalen slog han Kurt Nielsen som vunnit över Sven Davidson 
i semi. Hemmahoppet Uffe Schmidt åkte ut mot amerikanen Herb Flam, den 
nionde förlusten mot just Flam. Schmidt uttalade sig besviket efter matchen 
att amerikanens bollsäkra, tillknäppta och lite tråkiga stil passade honom 
illa, då han ansåg det var svårt att få fram ett eget bra spel. 

Proffscirkusarna – hotet mot den 
traditionella världstennisen

Tennissporten hade redan från tidigt 1900-tal vissa kopplingar till profes-
sionell verksamhet. På franska Rivieran ska det ha förekommit utmanarmat-
cher i smyg där även kända turneringsvinnare inom amatörtennisen var med 
i leken om stora penningsummor. En av de första mer namnkunniga spe-
lare som öppet började uppvisningsspela för pengar var en kvinna, Suzanne 
Lenglen från Frankrike. Hon hade under 1920-talet dominerat damtennisen 
och vunnit titlar under många år. Lenglen var känd för att på många områ-
den utmana den manliga tennisvärlden, spelade i kortare kjolar än brukligt, 
hade ett hetlevrat uppträdande på tennisbanorna och ett relativt vidlyftigt 
liv utanför dem, med rykten om stora fester och ständigt nya uppvaktande 
kavaljerer vid sin sida. Lenglen hade under hela sin amatörkarriär lockat 
stora åskådarskaror, och som professionell åkte hon runt i USA och spe-
lade uppvisningstennis för betalande publik. Det hela gick med ekonomiskt 
överskott vilket innebar att flera promotors fick upp ögonen för tennisens 
kommersiella möjligheter. Suzanne Lenglen har för övrigt fått en arena upp-
kallad efter sig i Paris där Franska Öppna mästerskapen spelas varje år. 
 Proffstennisen fick ett stort uppsving när William Tatem Tilden, kallad 
Big Bill Tilden, år 1930 valde att ställa upp i en proffscirkus. Bill Tilden 
hade under 20- talet vunnit ett antal Wimbledon, US Open och Davis Cup åt 
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USA, och var den mest lysande tennisstjärnan i världen på herrsidan. Med 
Bill Tilden som främsta namn blev det ordentlig fart på proffsgalorna i USA. 
Proffstennis var en nagel i ögat på det Internationella tennisförbundet som 
höll hårt på amatörbestämmelserna och man gjorde allt för att motarbeta 
konkurrensen. Proffsen fick inte spela på riktiga tennisklubbar utan fick hyra 
in sig på friidrottsarenor och i gymnastikhallar. De kunde inte anlita etable-
rade domare och funktionärer då dessa omedelbart blev ”bannlysta” av den 
traditionella tennisvärlden om de befattade sig med proffstävlingarna. Detta 
var ett kallt krig som skulle pågå ända fram till slutet av 1960-talet. 
 Bill Tilden tog själv över som direktör för en proffscirkus och turnerade 
runt i USA med ekonomisk framgång, och man gjorde även vissa besök i 
Europa. Vid ett tillfälle spelade man i Stockholm redan 1932. Flera topp-
spelare från amatörtennisen anslöt sig så småningom till den professionella 
verksamheten, t.ex. Fred Perry och Donald Budge som 1938 var den förste 
att vinna alla de fyra största turneringarna i världen under samma år, en s.k. 
Grand Slam. Amerikanen Bobby Riggs som vann Wimbledon 1939 kom 
också över till proffslägret och fick senare en ledande roll som manager. 
 Denne Bobby Riggs kom för övrigt att bli världskänd långt senare, även 
utanför tenniskretsarna, i början på 1970-talet då han som veteran provo-
cerade världens bästa tenniskvinnor med krav om att de skulle bevisa sin 
spelstyrka i samband med att kvinnorna började organisera en egen proffs-
cirkus. Riggs ansåg att standarden på damtennisen var undermålig, och han 
själv och hans anhängare hånade öppet hela kvinnorörelsen och menade 
att de gjorde bäst nytta som lojala hemmafruar åt sina män istället för att 
tävlingsspela i tennis. Dåtidens bästa tenniskvinnor – Margaret Court och 
Billie Jean King – hetsades till några massmedialt mycket uppmärksam-
made utmanarmatcher mot veteranen Riggs, ”Battle of Sexes”, vilket jag i 
detalj beskrivet i artikeln ”Kvinnor som utmanar män” på idrottsforum.org 
(17 september 2013). Billie Jean King blev senare en stor ikon i USA för 
sin kamp för kvinnors rättigheter och jämställdhet både inom idrotten och 
i samhället, och även hon har fått en tennisarena uppkallad efter sig i New 
York där US Open spelas. Historien kring ”Battle of Sexes” fick för övrigt 
ny uppmärksamhet häromåret, då man i USA år 2017 gjorde en spelfilm för 
bio, med inklippta dokumentära filmbilder, om uppståndelsen runt utmanar-
matchen mellan Billie Jean King och Bobby Riggs 1973. 
 En viktig händelse för proffstennisen var när Jack Kramer efter att un-
der åren 1946–47 vunnit både Wimbledon och amerikanska mästerskapet, 
gick över till proffslägret och kort därefter även blev proffscirkusens främ-
ste företrädare och ledare. Under 1950- och 60-talen var gränsen, åtmins-
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tone officiellt, knivskarp mellan att vara amatör – och därmed få delta i de 
stora välkända etablerade tävlingarna – och att vara proffs, dvs officiellt 
tjäna pengar på sin sport genom att uppvisningsspela för pengar eller arbeta 
som betald tränare/instruktör. Det gamla amatöridealet inom idrotten inne-
bar att den som blev ”proffsstämplad” blev utestängd från den traditionella 
internationella tävlingsidrotten och enbart hänvisad till proffscirkusar och 
uppvisningsevenemang. I Sverige var för övrigt de mest uppmärksammade 
fallen inom friidrotten då löparna Gunder Hägg och Arne Andersson blev 
avstängda för brott mot amatörbestämmelserna i mitten på 1940-talet för att 
ha erhållit ekonomisk ersättning. Inom tennisen fanns alltså en öppen eta-
blerad proffsmarknad som hela tiden erbjöd de allra bästa spelarna i världen, 
ofta med fina meriter från Wimbledon och andra stortävlingar, att komma 
över till proffsvärlden och tjäna för den tiden förhållandevis stora pengar. 
Det var emellertid inget lätt beslut, många tvekade länge, flertalet tackade 
nej. Att för alltid ge upp det etablerade tävlingsspelandet var inget enkelt 
avgörande, och faktum var att det även inom amatörtävlandet fanns ekono-
miska förmåner och inkomster på olika sätt. Det skedde där mer i en gråzon 
med resebidrag, utbildningspengar, träningsbidrag etc. Och visst fanns det 

Proffscirkusar med uppvisningsspel och prispengar utmanade den 
traditionella amatörtennisen redan under 1900-talets första decennier. 

Jack Kramer som bland annat vann Wimbledon ett par gånger i mitten av 
1940-talet blev sen proffs och dynamisk ledare för en stor proffscirkus, som 
också besökte Sverige många gånger. Till höger ses kung Gustav V hälsa på 

proffsen i Borgholm på Öland.
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även en del ”pengar under bordet” för att få de främsta amatörerna att delta 
i vissa turneringar, det kände de flesta mer eller mindre till.
 En talande händelse om att det ändå fanns en del pengar inblandade i 
amatörtennisen, och även att de bästa amatörerna i världseliten i princip 
helt levde på sin tennis, utspelades några marskvällar 1952 då det med kort 
varsel anordnades en uppvisningsturnering i Kungliga tennishallen. Det var 
världens högst rankade amatör, australiensaren Frank Sedgman, som kom 
på visit till Stockholm på en resa runt Europa. KLTK:s egna stjärnor Tor-
sten Johansson och Uffe Schmidt deltog och även de bästa danskarna Tor-
ben Ulrich och Kurt Nielsen bjöds in. Evenemanget utannonserades som en 
världshändelse inom tennisen men enligt rapporterna blev det hela tämligen 
avslaget, främst beroende på att världsstjärnan Sedgman inte tycktes så in-
tresserad av att prestera på banan och förlorade sina matcher. Bakgrunden 
till evenemanget var att Frank Sedgman var ute på en lång resa jorden runt 
med sin fru Jean och hade åkt på kryssning med båt i tre månader innan de 
anlände till Europa. Att det sannolikt handlade om närmast kommersiellt 
jippo framkom inte i direkta ordalag i rapporteringen, det nämns ingenting 
om pengar då ju alla inblandade var amatörer officiellt. Men mellan raderna 
är det inte svårt att ana att det fanns viss ekonomisk ersättning med i bilden. 
Särskilt inte som paret Sedgman direkt fortsatte till Helsingfors och däref-
ter Köpenhamn för nya uppvisningsmatcher i de nordiska städerna där han 
bland annat förlorade mot Kurt Nielsen vid två tillfällen. 
 Sedgman meddelade i intervjuer att han skulle dröja sig kvar i Europa 
några månader och sen spela Wimbledon och några andra tävlingar. Där-
efter skulle han åka över till USA för turneringsspel för att sen återvända 
till Australien i september och förberedelserna inför Davis Cup-finalen. Så 
kunde alltså tennislivet uppenbarligen se ut för en av världens bästa amatö-
rer i början av 50-talet. När väl tävlingssäsongen utomhus kom igång pre-
sterade Frank Sedgman åter fina resultat och vann flera turneringar på grus i 
södra Europa och sen på gräs i Wimbledon vann han singelturneringen med 
endast två set förlorade under hela tävlingen. Han tog dessutom en trippel 
då han segrade även både i herrdubbel och mixed tillsammans med Mau-
reen Conolly. Dessa två var otvetydigt bästa herr- respektive damspelare 
bland amatörerna i världen 1952. Kort därefter gick Frank Sedgman över till 
proffstennisen.
 Jack Kramers proffscirkus växte fram som den mest väletablerade och 
han försökte ständigt locka till sig de bästa spelarna. I en artikel av en New 
Yorkbaserad tennisjournalist, Torbjörn Nylén, i Tennistidningen 1955:10 
ges en detaljerad inblick i de samtida proffsdiskussionerna. I mitten av 
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1950-talet var bland annat världsettan Tony Trabert i blickfånget och han 
ska efter sin Wimbledonvinst 1954 fått ett lukrativt erbjudande från Jack 
Kramers proffsstall. Även världstvåan Ken Rosewall och trean Lew Hoad 
uppgavs fått lockande erbjudande i 50 000-dollarsklassen – mycket stora 
belopp på 1950-talet. Jack Kramer hade således planer på att köpa över hela 

Maureen Conolly och Frank Sedgman, de två mest framgångsrika 
amatörspelarna i världen i början av 1950-talet.
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den internationella amatörtennisens toppskikt och sammanföra dem med de 
världsspelare han redan hade i stallet: han själv, Pancho Gonzales, Frank 
Sedgman, Pancho Segura, m.fl. 
 Jack Kramer förde även fram vissa idéer om att tennisen hade börjat tap-
pa sitt underhållningsvärde då allt fler servade för hårt och gick på nät direkt 
för ett snabbt avgörande, de långa publikknipande duellerna började för-
svinna, ersatta av ett monotont pangande. Kramer menade att han på försök 
ville ändra tennisreglerna så att den som servade inte fick gå på nät och spela 
volley direkt utan måste låta bollen studsa en gång först. Detsamma gällde 
returtagaren, den spelaren skulle inte heller få störta på nät direkt efter sin 
serveretur, utan måste låta nästa slag studsa en gång i banan först. Bägge 
spelarna skulle alltså hållas kvar i bakplan i ett par slag innan en nätattack 
skulle tillåtas. 
 Världsettan Tony Trabert accepterade till sist Kramers proffsanbud och 
spänningen i tennisvärlden var stor hur de bägge australiensarna Ken Rose-
wall och Lew Hoad skulle svara. Skulle Jack Kramer lyckas köpa över ama-
törtennisens tre bästa i världen på ett bräde? Ryktena gick i olika riktningar 
och amatörvärlden satt inte passiv. Australiens tennisförbund var på krigs-
stigen och ömsom hotade och ömsom lockade sina två främsta spelare för 
att de skulle förbli ”amatörer”, och de racketmärken som de aktuella världs-
stjärnorna spelade med, Dunlop respektive Slazenger, utlovade ”löneförhöj-
ningar”, dvs bättre villkor och goda framtidsmöjligheter inom firmorna om 
de förblev amatörtennisen trogna. Händelseförloppet visar med all tydlighet 
att begreppet ”amatör” i sammanhanget redan här hade urholkats rejält, då 
ju amatörtennisen var med i någon slags ekonomisk budgivning. Inför detta 
tryck meddelade bägge spelarna till amatörtennisens glädje att de tackade 
nej till proffserbjudandena för tillfället och skulle fortsätta som amatörer 
några år till. Jack Kramer kommenterade bistert deras besked att det var för-
kastligt att spelarna hade utsatts för så starka påtryckningar, och dessutom 
ifrågasatte han om inte deras amatörstatus redan var förbrukad då de hade 
skrivit på ett avtal med Kramer om att det var till hans proffsstall de skulle 
gå om de blev proffs. Så kunde tongångarna alltså låta i mitten av 1950-talet 
kring den infekterade frågan om amatörer kontra proffs. Det skulle följas 
av fler incidenter kommande år och även några svenska tennisspelare fick 
erbjudande om proffsspel och stora inkomster. 
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Proffsen kommer till Sverige

Proffscirkusen med Pancho Gonzales, Tony Trabert och Frank Sedgman i 
spetsen kom till Stockholm och Kungliga hallen 8–9 oktober 1956. Enligt 
tidningsreferaten var förväntningarna högt uppskruvade på att få se tennis-
artisteri på högsta nivå. Det uttrycktes att Sverige aldrig tidigare hade gäs-
tats av en mer formidabel tennisspelare än den mexikanske ”tennisguden” 
Pancho Gonzales, som lyckades trollbinda publiken två kvällar i rad. Bättre 
propaganda för tennissporten var svårt att tänka sig, menade t.ex. Tennis-
tidningens krönikör, och gav en målande hyllningsskildring av den långe 
Gonzales, som beskrevs som både kraftfull, kattlikt smidig och med explo-
siv hårdhet. Proffsuppvisningen över två dagar i Kungliga hallen lockade 
runt 3 000 åskådare med kung Gustav V i spetsen. Matcherna spelades som 
en tänkt Davis Cup-match, USA–Australien, med spelarna Tony Trabert, 
Pancho Gonzales mot Frank Sedgman och Rex Hartvig. Matcherna spelades 
över fem set och första kvällen, en vanlig måndagskväll, höll spelet på ända 
till midnatt men publiken, inklusive kungen, satt tappert kvar till sista bollen 
var slagen. 
 När spelarna sedan intervjuades av olika journalister handlade frågorna 
bland annat om hur mycket pengar de tjänade och huruvida de bästa proff-
sen skulle slå de bästa amatörerna. Det sistnämnda var en fråga som ständigt 
var på tapeten och dessutom lite infekterad och då Gonzales fick frågan om 
vad han hade för framtida dröm svarade han talande: ”Att få möta amatö-
rerna i Wimbledon. Jag tror vi proffs är betydligt starkare”. Tony Trabert 
var inne på samma tema, samtidigt som han berättade att han snart skulle 
bli pappa och tänkte trappa ner på resandet och spelandet jorden runt. Han 
gav vidare rosor till Sverige och särskilt turneringen i Båstad då han till de 
svenska journalisterna utryckte: 

Till sist vill jag ha sagt, att jag alltid kommer att längta tillbaka till Båstad. 
Tänk på fisket, på alla glada människor, på festliga kvällar med lek och musik. 
En dag skall väl proffs få möta amatörer och då hoppas jag att Båstad bjuder 
in mig. Jag säger ja på förhand. (Tennistidningen 1956:9) 

Även året efter, 1957, kom Kramers proffscirkus till Stockholm. Då hade 
även Ken Rosewall och Lew Hoad till slut anslutit sig och återigen spela-
des en proffslandskamp mellan Australien–USA över två dagar. Australien 
vann med 4–1, Rosewall och Hoad var ett mycket starkt team. Jack Kramer 
deltog själv i spelet men började bli för gammal för att matcha världens 
bästa. Pancho Segura slog Lew Hoad, som bara månader tidigare vunnit 
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Wimbledon som amatör. Pancho Segura var en favorit i massmedias ögon, 
både hans indianättade ursprung från Ecuador och hans kropp och speciella 
spelstil framhölls flitigt i beskrivningarna. Med ord som den ”otroligt krum-
bente mörkhyade inkasonen”, beskrevs även hans snabbhet och mjukhet på 
banan samt hans egenartade dubbelfattade forehand som han var tämligen 
ensam om i världseliten. Noteras bör för övrigt att Segura slog dubbelfattat 
både på forehand och backhand. Och så kom matchen som ansågs vara titeln 
om världens bäste spelare, Rosewall mot Pancho Segura, där Ken Rosewall 
vann med 7–5 6–3. Kungliga tennishallen var absolut fullsatt och i press-
sen var det mycket positiva tongångar över ”två oförglömliga dagar” med 
stor tennisshow. Med de spelare som ingick i Jack Kramers proffsstall mot 
slutåren av 1950-talet var det otvetydigt det bästa som gick att se i tennis-
världen. 
 När Jack Kramers proffscirkus återigen var på besök i Sverige 1959, först 
i Båstad på sommaren och sen i Stockholm på Kungliga i oktober, hördes 
dock en del negativa åsikter i pressen. I Tennistidningen fanns en stort upp-
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lagen artikel som fokuserade på att vid bägge tillfällena då proffsen spelat 
hade publiken varit gles och påfallande ointresserad. I Båstad hade hela läk-
tarsektioner gapat tomma och på Kungliga, i en proffsgala arrangerad av 
klubben AIK med Sven Davidson som frontfigur, hade det varit knappt halv-
besatt med endast 700 betalande åskådare. Det klagades bland annat på det 
höga biljettpriset om 12 kronor per person men framförallt diskuterades det 
om högklassisk teknisk tennis verkligen räckte för att skapa engagemang. 
Vem brydde sig egentligen om vem av proffsen som gick hem med någon 
tusenlapp extra i vinstbonus? På plats var fyra verkligt stora stjärnspelare: 
Lew Hoad, Ken Rosewall, Frank Sedgman och Tony Trabert. Men detta 
räckte alltså inte för att skapa stor idrottsunderhållning, enligt flera skriben-
ter i olika dagstidningar. Spelarna ansågs för maskinmässiga och tråkiga, 
och det saknades också tävlingsnerv. ”R:et” Eklöf i Dagens Nyheter menade 
att det hela var långtråkig dollartennis och att det var mer givande att gå på 
Gröna Lunds tivoli. Signaturen Bom i Stockholms-Tidningen ansåg att han 
lika gärna kunde ha hört ett antal årsmötesprotokoll uppläsas och till och 
med gamle storspelaren Kalle Schröder uttryckte i Expressen att visserligen 
var själva tennisspelet otroligt bra men spelarna charmlösa och trumpna. 
 En som förde fram en mer positiv uppfattning var DC-lagets yngste med-
lem och framtidshopp Jan-Erik Lundqvist, som hade börjat som gästskribent 
i Tennistidningen. Han höll inte med i kritiken som framfördes mot proffsen. 
Det hade spelats bättre tennis än Lundqvist någonsin sett, det hade varit stor 
tenniskonst innehållandes snabbhet, styrka, precision och suveränitet. Att 
beskriva galan som långtråkig, monoton och finesslös var direkt felaktigt 
och vittnade om okunskap, menade Lundqvist. Han framträdde här även 
som elitspelarnas advokat rent generellt och påminde om att vissa presskri-
tiker aldrig varit nöjda med de svenska tennispersonligheterna heller. Enligt 
Lundqvist hade tidigare skriverier alltför ofta handlat om att Torsten Johans-
son varit osympatisk då han med sin varierade teknik lekte med sina mot-
ståndare, Uffe Schmidt varit för stel och stirrat för mycket ner i banan, Sven 
Davidson varit fräck och gjort allt för att egoistiskt inverka på tvivelaktiga 
domslut och Lennart Bergelin med sitt dåliga humör och uppträdande på 
banan ofta skämt ut sig, påpekade han i en allmän känga till idrottsjourna-
listerna. 
 Även om en del journalister således var kritiska så var de svenska elitspe-
larna och ledarpersoner inom svensk amatörtennis desto mer angelägna om 
att hålla sig väl med Jack Kramers proffsgäng och alla de gamla stormäs-
tarna. När proffscirkusen var i Stockholm så umgicks proffsen privat med 
bland annat Bill Lufler – den svenske rikstränaren från USA – och ett antal 
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spelare, t.ex. Nisse Rohlsson och Sven Davidson. Bill Lufler gav i sin åter-
kommande krönika i Tennistidningen en del information om hur han själv 
hade varit ute med världsstjärnorna och deras fruar som var med på resan 
och shoppat i de finaste butikerna Stockholm kunde erbjuda. Det talades 

Under 50-talet besökte proffstennisens främsta världsspelare Sverige flera 
gånger vid olika galor som uppmärksammades stort i massmedia. På bilden 

ses Frank Sedgman, Pancho Gonzales, Rex Hartvig och Tony Trabert.
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även om en livad privat middag med svensk mat för hela proffsgänget hem-
ma hos Sven Davidson. Då internationella världsstjärnor som Ken Rose-
wall, Lew Hoad, Frank Sedgman och Tony Trabert var i stan uppfattades det 
av naturliga skäl som en stor positiv händelse för den svenska tenniseliten, 
även om en del journalister skrev kritiska skriverier om de maskinmässiga 
”dollarspelarna”. 
 I april år 1968 förändrades plötsligt allt med proffscirkusarna då amatör-
bestämmelserna började luckras upp. I Bournemouth på engelska sydkusten 
anordnades en turnering dit både amatörer och proffs var inbjudna att spela 
mot varandra. Ken Rosewall vann turneringen med vinst över Rod Laver i 
finalen och några veckor senare var dessa spelare återigen i final i Paris som 
då blev den första öppna Grand Slam-turneringen. Tennisen var inte längre 
uppdelad i två separata läger och vägen mot den kommersiella tennisvärlden 
med snabbt stigande prissummor i alla stortävlingar låg öppen . Året efter, 
1969, var Rod Laver ostoppbar och vann en Grand Slam, alla de fyra största 
turneringarna i världen under samma år.

Skandal i Milano 1957 – Sverige 
avbryter Davis Cupmatch

I Davis Cup-turneringen 1957 var det dags för match mot Danmark i tredje 
omgången. Tennisförbundet satsade på att anlägga en grusbana på Johan-
neshovs ishockeyarena, som fortfarande var en utomhusarena. Projektet var 
omdiskuterat, man hade året innan gjort ett liknande försök vid en uppvis-
ningsgala men då hade ett häftigt regn närmast spolat bort banan. Denna 
gång gick det bättre och de stora läktarna blev hyfsat välfyllda, det sattes 
utomhusrekord för tennisspel i Stockholm med strax över 3000 åskådare. 
Denna gång var det svenska laget det starkaste, Sven Davidson visade fin 
form och vann klart över Torben Ulrich och Ulf Schmidt vann överraskande 
över Kurt Nielsen trots att dansken hade matchboll vid ett tillfälle i den 
jämna matchen. Efter vinst även i dubbelmatchen stod svenskarna som seg-
rare med 3–0. 
 I nästa omgång väntade nu Italien på bortaplan i semifinal i Europazonen. 
Italien var ett av Europas absoluta toppnationer i tennis och under 1950-talet 
hade Sverige många dramatiska möten med de skickliga italienska grus-
spelarna. Vid flera tillfällen hade det också varit vissa uppträden och hårda 
diskussioner angående påstådda osportsliga tilltag från spelare och publik 
och ibland även partiska domare.
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 Matchen mot Italien i Milano sommaren 1957 blev inget undantag. Sve-
rige hade haft svårt mot Italien, förlorat tre av de fyra tidigare mötena åren 
innan. På matchdagen öste regnet ner på morgonen och en bit in på förmid-
dagen och banan stod helt under vatten utan att arrangörerna gjorde något 
för att täcka den med presenningar eller liknande. De svenska skribenterna 
på plats i Milano ansåg att detta var medvetet av italienarna, för när spelet 
kunde gå igång var banan blöt och tung och missgynnade den offensiva 
spelstil som var Uffe Schmidts varumärke. Banan var extremt långsam och 
Schmidt kunde inte få död på bollarna vid sina nätattacker, utan blev ideli-
gen passerad. Första matchen var förlorad. Därefter ställdes Sven Davidson 
mot Nicola Pietrangeli. Enligt skribenterna på plats blev det redan i inled-
ningen av matchen diskussioner kring märkliga domslut från linjedomarna 
som gynnade Italien, och Davidson drämde vid ett tillfälle sin racket i ett 
bord så det ekade över hela stadion för att demonstrera sitt missnöje med 
felaktiga och partiska domslut. Men han vann till slut ändå matchen. 
 I dubbelmatchen var italienarna det vassare laget, 6–4 i alla tre seten. Nu 
ledde Italien med 2–1 i matcher. Uffe Schmidt ställdes mot Pietrangeli den 
tredje dagen och nu fick Schmidt igång sitt offensiva spel, vann det första 
jämna setet med 9–7. Vid ledning 5–4 i andra, egen serve och setboll, serva-
de Schmidt en hård första serve rakt på linjen, de närvarande såg hur kritan 
stänkte, Pietrangeli slog uppgivet ut med händerna. Uffe Schmidt vände sig 
om mot lagkaptenen Nisse Rohlsson som glädjestrålande ställde sig upp och 
jublade över setvinsten, 2–0 i set. Då hördes en röst, många långa sekunder 
efter serven, som ropade ”out”. Linjedomaren hade mycket sent bestämt 
sig för att döma bort den hårda serven. Efter viss palaver fortsatte spelet, 
Schmidt tappade skärpan i sitt spel och plötsligt stod Pietrangeli med set-
seger, fick ökat självförtroende och vann matchen och hade därmed avgjort 
landskampen med 3–1 till Italien. 
 Svensklägret var mycket upprört. Det hade varit så många uppenbara fel-
domslut som missgynnade svenskarna och setbollen som ”stals” från Uffe 
Schmidt ansågs ha avgjort hela matchen. Ledaren Nisse Rohlsson medde-
lade att svenskarna varit nära att bryta matchen då Schmidts uppenbart god-
kända serve på setbollen dömdes bort, men att Schmidt själv absolut ville 
fortsätta för att försöka vinna trots allt. Rohlsson bestämde sig dock för att 
kraftfullt protestera mot Italiens sätt att upprepat och medvetet agera utanför 
sportens moralregler, och meddelade att Sverige vägrade att spela den sista 
singelmatchen. Det fick vara nog med den italienska osportsligheten, ansåg 
Rohlsson. 
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 Sveriges protest möttes med olika synpunkter från svenskt håll. Några 
skribenter ansåg att svenskarna inte borde sjunkit till italienarnas nivå utan 
istället spelat färdigt matcherna rakryggat och sportsligt. Tidigare DC-kap-
tenen Gunnar Galin påminde att det redan 1955 hade varit bekymmer med 
spel just i Milano med hängivna åskådare och partiska domare, och att man 
efter händelserna då fick garantier om att Davis Cup-matcher inte skulle 
spelas i just Milano då Italien hade hemmamatch. Man skulle vägrat att spe-
la i Milano helt enkelt, menade Galin, men nu när svenskarna accepterade 
det borde man vetat vad som väntade. Sverige borde skött sig exemplariskt, 
inte bojkottat sista matchen, utan istället kraftfullt protesterat hos Internatio-
nella tennisförbundet och dessutom meddelat Italien att vi inte tänkte spela 
i Milano i framtiden. Sven Davidson ansåg att svenska laget stod bakom 
Nisse Rohlsson till hundra procent, det var helt rätt att agera. Det var nöd-
vändigt att protestera mot de skandalösa bortdömningarna i Uffe Schmidts 
match. Sven Davidson uttryckte att han varit i Milano tidigare och spelat 
och det varit likadant då, svenskarna hade försökt vara sportsliga och dip-
lomatiska, men hade ingenting för det. Det var absolut dags att tydligt säga 
ifrån, menade Sven Davidson i upprörd ton. Det var dock inte sista gången 

Sven Davidson var under 50-talet en av de bästa amatörspelarna i världen. 
Han hade flera fina framgångar i USA och nådde finalen i Paris tre gånger i 

rad, och blev där förste svensk att vinna en Grand Slam-turnering  
i singel 1957. 
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som spel i Milano med engagerad hemmapublik skulle uppröra känslorna, 
under 60-talet upprepades problematiken flera gånger.   

Sven Davidson når kulmen som spelare 
– vann i Paris och nådde semifinal i 
både Wimbledon och USA 1957

Sven Davidson befäste sin position som en av Europas allra främsta ama-
törspelare på 1950-talet genom att vinna Franska mästerskapen på grus i 
Paris 1957. Det var faktiskt tredje gången i rad som Davidson nådde finalen, 
men efter två finalförluster åren innan vann han nu finalen över amerikanen 
Herb Flam. Finalen vanns i tre raka set. Sven Davidson lyckades bra även 
i Wimbledon detta år, då han vann fem matcher och nådde semifinal. Där 
stötte han återigen på australiensaren Lewis Hoad som i kvartsfinalen lätt 
vunnit över landsmannen Roy Emerson. Davidson ansågs av de samtida 

Sven Davidson och Ulf Schmidt vann helt oseedade överraskande 
Wimbledon i dubbel år 1958. Schmidt hade som ung ny spelare avancerat 
starkt med bland annat en sensationell vinst inomhus i USA 1956. Schmidt 

kom sen att tillsammans med Jan-Erik Lundqvist bilda det nya svenska 
Davis Cup-paret under 1960-talet
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skribenterna ha ett slags ”Hoad-komplex”, som innebar att svensken tap-
pade sitt normala självförtroende och vägvinnande spel då Lew Hoad stod 
på andra sidan nätet. Hoad hade vunnit över Davidson nästan alla gånger 
de mötts och i semifinalen i Wimbledon 1957 blev det så igen. Direkt ef-
ter Wimbledon gick Lew Hoad över till proffscirkusen i USA. Även Uffe 
Schmidt gjorde en bra Wimbledonturnering, avancerade till kvartsfinal 
mot Neal Fraser. Den jämna matchen gick till femte och avgörande set där 
Schmidt dock förlorade med 6–4. 
 Sven Davidson bevisade sin höga världsposition detta år genom att nå se-
mifinal även i USA-mästerskapen i Forest Hills på hösten. I en ranking gjord 
av den tyska tidningen Tennis sammanfattades året 1957, och på basis av 
resultaten i de större tävlingarna kom man fram till att amatörtennisens etta 
på herrsidan var Ashley Cooper, tvåa Sven Davidson, trea Neal Fraser. På 
nionde plats rankades Uffe Schmidt. Den interna svenska 10 i top-ranking-
en från Svenska Tennisförbundet hade Davidson och Schmidt högst upp 
följt av Jan-Erik Lundqvist på tredje plats. Därefter handlade det om Percy 
Rosberg, Staffan Stockenberg, Torsten Johansson, Bengt Axelsson, Bertil 
Blomqvist, Åke Eliaesson och Birger Folke. På damsidan var motsvarande 
svenska lista toppad av Solveig Gustafsson, följd av Alva Björk, Gudrun 
Rosin, Margareta Bönström, Lilleba Klofsten, Ulla Hultkrantz, Ann-Marie 
Almgren, Ingrid Eggert och Vera Nömmik. 
 År 1958 vann överraskande Sven Davidson och Uffe Schmidt Wimb-
ledon i dubbel. I finalen besegrades det starka australiensiska paret Neal 
Fraser/Ashley Cooper. Dubbelvinsten för det svenska paret kom oväntat då 
Davidson/Schmidt inte haft några större framgångar tillsammans i dubbel 
tidigare och det blev heller inga senare. Davidson höll på att trappa ner, 
Schmidt började spela med andra yngre partners.

Jan-Erik Lundqvists internationella 
genombrott 1957

Under 1950-talets första år uppmärksammades Jan-Erik Lundqvist som 
Sveriges mest lovande junior. Övergången till seniortennisen lovade fortsatt 
gott och Lundqvist avancerade snabbt till en av reserverna i Davis Cup-
laget.
 På senhösten 1957 kom så det internationella genombrottet i Kings Cup-
tävlingen, inomhuscupen mellan landslag i Europa. Sverige mötte Italien 
i en semifinal som spelades i Idrottens Hus i Helsingborg. Sven Davidson 
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var småskadad och kunde inte spela. Inför matchen uttalade lagledaren 
Nils Rohlsson att Sveriges chans var max runt 40%, Uffe Schmidt borde ha 
chans att vinna sina singelmatcher men sen såg det svårt ut. Från det italien-
ska lägret var förhoppningarna större med sina bästa spelare på plats, Nicola 

Jan-Erik Lundqvist blev redan som yngre junior i början av 
1950-talet uppmärksammad som en av de största svenska 

talangerna. Mot slutet av 1950-talet gjorde han tidigt 
succé i seniorlandslaget och kom sen att bli 1960-talets 
lysande svenska stjärna, rankad som en av de främsta 

amatörerna i världen.
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Pietrangeli och Orlando Sirola. Dessa ansågs också vara ett mycket svår-
slaget dubbelpar. Uffe Schmidt inledde mot Sirola och vann matchen med 
3–2 i set. Därefter ställdes Janne Lundqvist mot Italiens etta och storfavorit 
Pietriangeli. Italienaren tog programenligt första set men sen började Lund-
qvist spela riktigt bra. Enligt matchreferaten spelade han hårt och offensivt 
varvat med känsliga undanläggningar och tog över matchen helt, vann tre 
raka set och sensationen var ett faktum. Dagen efter var det dubbel, Schmidt 
och Lundqvist mot Europas bästa par. Janne Lundqvist fortsatte på samma 
suveräna sätt han hade presterat i singelmatchen och svenskarna vann i tre 
raka set och därmed hela landskampen. Den italienske coachen Cavriani ut-
talade att han var chockad över att Sverige hade en sådan stark reserv som 
Lundqvist att kasta in när Davidson var skadad. 
 Bara veckorna efter succén mot Italien var det dags för finalen i Kings 
Cup mot Danmark i KB-hallen i Köpenhamn, december 1957. Uffe Schmidt 
spelade första singelmatchen mot Torben Ulrich, den danske rutinerade 
bollartisten. Dansken var på sitt bästa spelhumör och vann i tre raka set 
utan chans för Schmidt. Därefter var det dags för Janne Lundqvist mot Kurt 
Nielsen. Dansken tog ett stadigt grepp om första set, men Lundqvist repade 
sig och vann sen i tre raka set, en överraskande seger. I den sista avgörande 
matchen sista dagen ställdes Lundqvist mot Torben Ulrich. Lundqvist stor-
spelade igen, vann i tre raka set, 7–5, 6–1, 6–2. De danska presskommenta-
rerna var väldigt imponerade av Janne Lundqvist. Att besegra den rutinerade 
storstjärnan Torben Ulrich i en avgörande match på dennes hemmaplan i 
Köpenhamn gav eko. Tennistidningen publicerade några utklipp från sport-
sidorna i de danska tidningarna Berlingske och Politiken och det var starka 
lovord. De danska skribenterna menade att en ny storstjärna var född, san-
nolikt den största tennisbegåvning Sverige fått fram, Sven Davidson inräk-
nad. Att Sverige hade denna reserv när den ordinarie spelaren Davidson stod 
över oroade danskarna inför framtida landskamper. 
 Jan-Erik Lundqvist blev redan som yngre junior i början av 1950-talet 
uppmärksammad som en av de största svenska talangerna. Mot slutet av 
1950-talet gjorde han tidigt succé i seniorlandslaget och kom sen att bli 
1960-talets lysande svenska stjärna, rankad som en av de främsta amatö-
rerna i världen. 
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Debatter om tennisens möjligheter 
att bli folksport samt om den 
outvecklade tränarsituationen

Inom tennisen förekom med jämna mellanrum debattartiklar om hur ten-
nisen skulle kunna expandera i samhället och nå nya befolkningsgrupper, 
särskilt ungdomarna. En av de flitigaste debattörerna var redaktören för Ten-
nistidningen, Lasse Tell. I en krönika från 1955 påpekade han att Stock-
holms Tennisförbund flera år tidigare lanserat en idé om att man i stadens 
parker skulle kunna anlägga enkla tennisbanor här och var för att göra dem 
mer levande. Tennisen skulle då kunna bryta sin isolering i de stora sterila 
anläggningarna och flytta ut till folket på ett nytt sätt. Det hade gjorts rit-
ningar och konkreta förslag men projektet tycktes ha runnit ut i sanden, det 
hade inte hänt någonting på flera år, konstaterade Lasse Tell besviket. Det 
fattades pengar och det var för strikta byggbestämmelser. Men man borde 
istället åtminstone kunna satsa på bollväggar lite här och var i parkerna, 
menade Tell, det kunde vara enkla billiga konstruktioner där vem som helst 
kunde stå och bolla lite och träna in grunderna i tennisslagen. Tell förde fram 
att då det genom åren satsats på bollplaner för fotboll, handboll, basket och 
badminton på offentlig plats, det var hög tid att de offentliga myndigheterna 
nu tog lite ansvar för tennisens utveckling också. Först då kunde tennisen 
bli en verklig folksport.
 En annan debattartikel under 1957 av Sten Åström fokuserade på att det 
rådde stor brist på lokaler för tennisspel inomhus. Endast några få städer i 
landet kunde erbjuda detta. Åström menade att det fungerade att träna tennis 
även i vanliga gymnastiksalar om bara övningarna var de rätta, och han pre-
senterade ett helt övningsprogram för gympasaltennis. Åström fick medhåll 
av gymnastikdirektör Carl G. Landström i Uppsala som berättade att han 
själv var tennisentusiast och att han hade viss tennisinstruktion i gympasalar 
och dessutom ett särskilt gymnastikprogram som lämpade sig särskilt väl 
för tennisspelare. 
 Även tränarfrågan diskuterades ofta. Amerikanen Bill Lufler hade under 
1950-talets första år anlitats som rikstränare i landet, med uppgift att på 
somrarna åka runt till olika klubbar ute i landet, anordna tennisläger och 
lära upp klubbtränare att bli bättre i att instruera tennisteknik. Inför som-
maren 1957 bestämde sig Tennisförbundet för en utökad satsning på Lufler 
och kontrakterade honom på helårsbasis i fem år framåt. Denna satsning 
finansierades till stor del med privata medel, hedersordförande Marcus Wal-
lenberg trädde in och donerade pengar, vilket renderade honom hyllningsord 
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i Tennistidningen. Bill Lufler skulle nu dels fortsätta att resa runt i distrikten 
och bygga upp en bättre tränarverksamhet, dels utveckla ett svenskt junior-
landslag med sikte på att få fram framtida Davis Cup-spelare. Lufler kom till 
Sverige den 1 juni denna sommar 1957 och hans arbete inleddes med konfe-
rens på Bosön dit många av landets tennisledare och distriktstränare var in-
bjudna. Därefter bevakade Lufler Skolungdomens tävlingar, som spelades i 
Djursholm i mitten av juni varje år, för att finna unga talanger som sen bjöds 
in till särskilda juniorläger, bland annat i anslutning till Båstadturneringen. 
Tennisförbundet hade nu i slutåren av 1950-talet alltså påbörjat en mer tyd-
lig central satsning för att upptäcka och vidareutveckla unga talanger. 
 Antalet tennistränare och instruktörer i landet var dock ännu starkt begrän-
sat. Instruktören Evert Olson i Göteborg skrev en artikel i Tennistidningen 
1959:1 om problemet för svensk tennis med så få utbildade instruktörer. 
Olsson förde fram att det i hela Sverige endast fanns fem professionella 
tränare i landets 23 distrikt. Men det fanns runt 7 600 registrerade juniorer 
– alltså ca 1 500 juniorer per tränare, påpekade Olson upprört, och menade 
att det borde finnas en kvalificerad tränare i varje distrikt. Det fattades alltså 
upp mot 20 stycken i dagsläget, särskilt tydligt utanför storstäderna. Evert 
Olsson undrade vad Svenska Tennisförbundet tänkte göra åt detta. Varför 
var det så svårt att få fram tränare i landet? 
 Olssons kritiska artikel fick svar från ett något oväntat håll. Davis Cup-
spelaren och Sveriges största framtidshopp, Janne Lundqvist, skrev en arti-
kel som svar till Evert Olsson, där han under rubriken ”Ingen mening med 
tränare för barn”, framförde synpunkten att då tennis i så hög grad var en 
individualisternas sport var det egentligen svårt att lära ut till någon att spela 
bra. Tenniselever måste själv pröva sig fram till den för honom eller henne 
bäst fungerande slagteknik och spelstil. Lundqvist menade att han aldrig 
sett två tennisspelare med samma slag och teknik, eller sett en toppspela-
re ha slag ”efter instruktionsboken”. Viktigare var att föräldrarna fick sina 
barn och ungdomar intresserade av tennisspelet, kunde låna dem en gammal 
racket och några bollar och hjälpa till att hitta ett plank de kunde bolla mot. 
Janne berättade att han under hela sin uppväxt i Äppelviken i Bromma hade 
haft ett bollplank som sin bäste vän, och att han i fantasin hade gått många 
hårda matcher mot planket och först segrat i en SM-final och några år senare 
i spelat Wimbledonfinal. Han stod dagligen 4–5 timmar i sträck och bollade 
mot planket och hade nyligen med sorg i hjärtat sett hur hans gamla boll-
plank vid Äppelvikens banor monterats ner. 
 Lundqvist menade att när man blivit någorlunda säker mot planket var 
det dags att leka tennis med jämnåriga på banorna, och det var viktigt att 
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klubbarna lät ungdomarna vistas hela dagarna på klubben, spela för en billig 
penning då de fanns lediga tider eller ännu bättre om ungdomarna fick hjäl-
pa till att sköta banorna med sopning och vattning som ersättning för gratis 
spel. Det var med alla dessa timmar som grund man kunde bli tävlingsmäs-
sig och först i detta senare skede behövdes tränarinsatser för att slipa detal-
jerna. Hur många kronor trodde läsarna att Schröders, Bergelins, Davidsons 
eller Schmidts föräldrar lagt ner på sina barns tennis, frågade Lundqvist 
retoriskt? Och svarade själv att det sannolikt handlade om nära noll kronor. 
Idag såg man alldeles för många oförstående föräldrar som kostade på sina 
barn massor med dyrbara tränartimmar. Resultatet var att barnen blev bort-
skämda och i de flesta fall tröttnade på spelet, avslutade Janne Lundqvist i 
sin artikel. 
 Det kan konstateras att Lundqvist i sitt inlägg här redan år 1959 är inne på 
den senare diskussionen om bakgrundsorsaker till det så kallade ”svenska 
tennisundret” på 1980-talet. Vilken betydelse hade tillgången på banor och 
det egna spelandet många timmar varje dag? Vilken vikt hade tillgång och 
spel med utbildade tränare? Evert Olsson i Göteborg blev glatt överraskad 
av att Janne Lundqvist tog sig tid att svara på hans artikel, och uttryckte i en 
ny artikel tacksamhet för att en av landets stora Davis Cup-spelare deltog i 
debatten. Dock vidhöll han att han hade annan syn på tränarnas roll jämfört 
med Lundqvist. Det var av största vikt att fler tränare arbetade med att lära ut 
och vidareutveckla ungdomars grundläggande tenniskunskaper. Olsson pe-
kade också på exempel från den internationella tenniseliten där storspelare 
som Donald Budge, Jack Kramer och Ricardo Gonzalez givit ut böcker där 
de berättat och lovprisat sina tränare i tidiga åldrar. 

Övergången till 1960-talet: Nya 
spelare och ny kapten

I slutet av 1950-talet började det gå lite sämre för Sverige i Davis Cup. Efter 
en enkel seger mot Ungern på våren 1959 väntade Chile med världsspelaren 
Luis Ayala som 1959 vann italienska mästerskapen i Rom efter segrar över 
både Pietrangeli och Neale Fraser. Davis Cup-matchen spelades på Tennis-
stadion i Stockholm och Janne Lundqvist inledde med att besegra Chiles an-
dreman Rodrigues. Därefter spelade Uffe Schmidt men han hade inte någon 
större chans mot Chiles toppnamn Ayala. Det stod 1–1 i matcher och den 
viktiga dubbeln väntade. Sven Davidson hade börjat trappa ner sin träning 
och det var viss diskussion om hans medverkan. Men han och Uffe Schmidt 
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hade ju året innan vunnit Wimbledon och ansågs på förhand vara storfavori-
ter mot Ayala/Aguirre. Svenskarna vann första set men sen började de få allt 
svårare att hänga med. Davidson hade ingen bra dag, missade många enkla 
bollar, fler än under hela sin karriär tidigare, menade en kritisk journalist. 
Chile vann dubbeln och även singlarna dagen efter och Sverige var utslagna.
 Förlusten mot Chile ansågs vara en riktig kalldusch och beslutet att låta 
Sven Davidson spela dubbel trots att han inte tränade på elitnivå längre ifrå-
gasattes. Janne Lundqvists fina form borde inneburit att han skulle ha spelat 
dubbel med Uffe Schmidt istället för Davidson. Men vem skulle i Nisse 
Rohlssons kläder ha vågat peta Davidson, frågade sig en skribent? Besvikel-
sen var så pass stor att Nisse Rohlsson ställde sin plats som DC-kapten till 
förfogande. Enligt rykten fanns planer på att Sven Davidson skulle ta över 
kaptensrollen. De svenska spelarna var utomlands och spelade i Wimbledon 
där Davidson hade fört samtal med de yngre nya spelarna i laget. När Sven 
Davidson kom tillbaka till Sverige meddelade han att han dragit tillbaka 
sin kandidatur utan att hunnit tillträda. Tennisskribenterna undrade givetvis: 
Vad hände i Wimbledon? På denna fråga gavs lite olika svar. Sven Davidson 
själv menade att han mötts av viss kyla från de aktuella spelarna, medan spe-
larna själva uttalade att det inte hade hänt någonting alls och att Davidson 
inte nämnt något om kaptensrollen. 
 Men fanns det någon annan lämplig kandidat? Enligt ledarkrönikan i 
Tennistidningen 1959:6 fanns det ingen given, bäst var att vädja till Nisse 
Rohlsson igen. Uffe Schmidt och Janne Lundqvist uttalade att det inte var 
helt nödvändigt att en lagkapten själv hade en massa SM-titlar och lands-
lagserfarenhet. Den viktigaste uppgiften var att få spelarna i bra balans och 
på bästa humör, och att inse att tennisspelare var stöpta i olika former. Vad 
som passade ena spelaren var direkt olämpligt för den andre. Valet föll till 
sist på Mats Hasselqvist som varit sekreterare på Tennisförbundet i flera år. 
Därmed var 1950-talets tävlingsepok över. Den nya lagkaptenen med de 
unga stjärnskotten Lundqvist och Schmidt skulle bli en mycket framgångs-
rik trio under nästan hela 1960-talet. 
 År 1968 var den gamla uppdelningen mellan amatörer och proffs över. 
Nu kunde alla spelare tävla mot varandra i öppna tävlingar med offentliga 
prissummor. Sverige var tidigt med på tåget och arrangerade redan 1969 
Stockholm Open i Kungliga hallen med flera av världens bästa spelare, 
bland annat Rod Laver som samma år vunnit en Gram Slam och Roy Emer-
son, John Newcombe och Arthur Ashe samt de bästa svenskarna. 



johnny wijk

54 idrottsforum.org 2020-04-08

1950-talets tennis i Sverige summerat

Lennart Bergelin och särskilt Sven Davidson hade stora internationella 
framgångar under 1950-talet. De var också två utpräglade personligheter 
som otvetydigt gav avtryck hos de tennisintresserade och på sportsidorna i 
tidningspressen. En av utgångspunkterna för den här artikeln var att också 
undersöka tennisens utveckling i det svenska samhället, i vilken mån spor-
ten expanderade kvantitativt vad gäller antalet klubbar, banor, medlemmar 
och tennisen som idrott vann terräng bland den breda allmänheten. En sum-
merande analys landar i att trots stora framsteg på den internationella täv-



tennisen före tv

idrottsforum.org 2020-04-08 55

lingsarenan kom inte någon större kvantitativ expansion på basplanet under 
1950-talet. Under hela 1950-talet tillkom endast ca 10 nya tennisklubbar 
per år, 100 för hela decenniet, från ca 350 till 450 tennisklubbar. Inte heller 
medlemsantalet uppvisade någon större ökning, det handlade under 50-talet 
om ca 1 000 nya medlemmar per år. Vidare var antalet utbildade tränare 
och instruktörer på en mycket låg nivå, det talades om några få per distrikt. 
Uppmärksamheten i massmedia kring de internationella framgångarna be-
rörde främst de redan idrottsintresserade, det var på sportsidorna som tenni-
sen kommenterades, tennissporten berörde under 1950-talet ännu en relativt 
begränsad del av den breda svenska allmänheten. Och de offentliga myn-
digheterna i stat och kommun visade inte något större intresse för att satsa 
offentliga medel på tennisen, vilket sportens företrädare ofta klagade över. 
 På 1960-talet blev det stor skillnad. Under 60-talet närmast exploderade 
tennisintresset i Sverige på alla plan. Tennisen lyfte både på toppen och 
bredden. Under 1960-talet fördubblades både antalet klubbar och antalet 
medlemmar, det tillkom runt 400 nya klubbar och ca 30 000 nya medlem-
mar. Och med massmedias och särskilt TV:s hjälp påbörjades en tydlig ut-
veckling mot något av en svensk folksport. Under 1950-talet var det fortfa-
rande främst inom de högre samhällsskikten som rekryteringen till sporten 
skedde, det var i huvudsak inom de familjer där föräldrarna var medlemmar 
i en tennisklubb som ungdomar började spela. Vissa initierade tennisskri-
benter under 1950-talet uppmärksammade detta och förde fram vikten av 
att rekryteringen till tennisen avsevärt behövde breddas, det behövdes fler 
klubbar och banor, det gällde att fånga in intresserade och idrottsbegåvade 
ungdomar från hela samhället, till exempel via skolorna, inte bara inom ten-
nisfamiljer om sporten skulle utvecklas. Receptet på utveckling formulera-
des således på 50-talet, men det skulle dröja till en bit in på 1960-talet innan 
det stora genombrottet kom. 1960-talets svenska tennisstjärnor med Jan-Er-
ik Lundqvist och Uffe Schmidt i spetsen blev breda folkliga idoler via TV-
sända Davis Cup-matcher och tennissporten upplevde en stark expansion. 
Tennisen som sport spred sig i samhället och vid viktiga matcher och vinster 
fanns bilder och rubriker till och med på dagstidningarnas förstasidor, det 
var inte längre en angelägenhet enbart för sportsidorna. Snart sprang stora 
skaror svenska ungdomar omkring med tennisracketar och spelade överallt 
på skolgårdar, mot bollplank och garagedörrar; nybörjarkurserna på tennis-
klubbarna var överfyllda. 
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Epilog: Lennart Bergelins personlighet hyllas 

Denna artikel om svensk tennis på 1950-talet delvis kretsat kring spelarna 
Lennart Bergelins och Sven Davidsons starka personligheter. Bägge kom 
att efter sina egna karriärer som spelare även göra stora insatser som ledare 
inom tennisen, Sven Davidson bland annat som coach för svenska elitda-
mer, Bergelin som Davis Cup-kapten och framförallt som personlig tränare 
till Björn Borg på 1970-talet. Som framgått av artikeln fanns under 50-talet 
en del kritiska och ibland rätt syrliga kommentarer om de bägge herrarna 
i den samtida pressen, men det fanns också många berömmande ord. För 
balansens skull vill jag som avslutning lyfta fram en krönika i Idrottsbladet 
sommaren 1955 nedtecknad av signaturen E-d, ett närmast poetiskt person-
porträtt av Lennart Bergelin och hans påstådda känsliga nervsystem. I krö-
nikörens ögon var Bergelin ett känsligt nervknippe som lätt förvandlades 
till ett åskväder då det gick honom emot; pannan mulnade, vita gnistor lyste 
i pupillerna, handen högg som en blixt i racketen, han blev närmast som 
besatt. Men kontrasten var så märklig mellan hans häftiga temperament och 
den mjuka rytmen i hans spel, som böljade fram och åter som vågor mot en 
strand, allt utfört i stor harmoni och fulltonighet. Bergelin kom inte välpres-
sad och pomaderad ut på plan, byxorna satt slarvigt, skjortan liknade mest 
en gammal sladdrig undertröja. Men då racketen låg i hans hand var det en 
mästares instrument, värd att noga lyssna till, avslutade den poetiskt inspi-
rerande skribenten sin hyllning till Lennart Bergelin. 


