De tre allra mest meriterade tennisspelarna i svensk tennishistoria
samlade framför tennismuseet i Båstad

Välkommen till

Nyhetsbrev nr 24-2017
från Kalle Eriksson och Bjäreförelaget
Kolla vinjettbilden
Det var under något av mina år som ansvarig för Sveriges Tennismuseum i Båstad. Ute på
torget träffade jag på Sveriges genom tiderna främsta svenska tennisspelare: Björn Borg,
Mats Wilander och Stefan Edberg. De har alla hört hemma i världstennisen topplistor. Alla
har erövrat massor av titlar av ädlaste valör.
Vid fototillfället var många var framme och ville ”dra i” världsessen. När jag bad dem ställa
upp på en bild framför tennismuseet ställde de villigt upp.
Så fick vi den bild, som vi i museets marknadsföring kunde ha stor nytta av.
Alla tre har lämnat värdefulla bidrag till museets samlingar. Priser, tävlingsdräkter, rackets,
bilder mm. Dessa gåvor till museet blev också en sporre för andra spelare att också lämna
liknande gåvor.
Tack Björn, Mats och Stefan

Äntligen. Sveriges tennishistoria tycks få en värdig bostad.
Jag ser i det lokala bladet att den mångåriga och segslitna frågan om nya lokaler till
tennismuseet nu tycks var på väg mot en lösning. Återigen verkar det vara Bicky Chakraborty
som blir den räddande ängeln.
Lösningen lär bestå i en ny byggnad vid Kyrkogatan omedelbart norr om Turistbyrån.
Nybygget skall dessutom ge administrationslokaler till Svenska Tennisförbundet.

Det planerade bygget står i samklang med rådande byggregler för området.
Blir denna dröm verklighet, kan museet utvecklas radikalt. De nuvarande lokalerna är inte
alls lämpade för museiverksamhet. Det har hämmat en ännu förnämligare utveckling av
detta hem för svensk tennishistoria.
Det är bara att önska ledningen för Sveriges Tennismuseum lycka till i arbetet med att ge
svensk tennis stolta historia ett värdigt hem.

Båstad har en egen rik tennishistoria
Det blev jag - om inte förr - klar över bl.a. när jag arbetade med boken ”Så blev Båstad
tennis med omvärlden”. Det blev den första i raden av böcker som jag skrivit. Här är några
hållpunkter i denna lokala historia:
 1907. Ludvig Nobel låter anlägga den första ”riktiga” tennisbanan. Underlag: cement.
Inramning: hönsnät.
 1925: Båstad får uppdraget att arrangera SM i tennis
 1934. Underlaget i cement utbytes mot grus. Detta sedan Gustaf V halkat och fallit på
den regnhala cementen.
 1948: Tävlingen i Båstad får Grand Prix-status. Swedish Open har därmed fötts.
 1951: Båstads tennisstadion blir Sveriges nationalarena för DC utomhus.
 1964. Fyra (!!) DC-matcher spelas i Båstad under sommaren.
 1968. DC mot Rhodesia. Kravaller. Matchen flyttas
 1970. Första riksfinalerna i Kalle Anka Cup spelas i Båstad
 1984. Henke Sundström skrällvinner mot Ivan Lendl I DC
 1972: Björn Borg debuterar i DC mot Nya Zeeland. Får sitt stora genombrott.
 1975 DC mot Chile. Stor demonstration. Stor polisinsats. Matchen spelas. Sverige
vinner.
 1992. Krisför Swedish Open i Båstad. Röda siffror. Göteborg redo att ta över Swedish
Open. Motåtgärder i Båstad.
 2000. Ny sjöläktare klar.
 2007. Totalombyggt tennisstadion klart

Så skildrades Båstad rekordsommaren 1964

”Bollar! Brudar! Barer!”
”Vilka är Båstads verkliga segerherrar? Nej, det är inte Uffe Schmidt och Janne Lundquist. Det är inte
heller miljonärerna och bankdirektörerna som sitter på tennisläktarna vid stormatcherna!
Båstads verkliga segerherrar är alla de unga tuffa arbetsfria killar som åker omkring i blänkande
silvergrå Jaguar och firar triumfer bland Sveriges vackraste flickor, som flockas i barer och
badstränder i sommarens stora håll-i-gång”
Det där var tidningen SE:s sätt att skildra Båstad den där speciella sommaren 1964. Den sommaren
kändes som en enda – sammanhängande – tennistävling. Sommaren då det spelades 4(!) DC-matcher
i Båstad. Dessutom den årliga Swedish Open.
SE var inte den enda tidning som skildrade Båstad på det här sättet. Alla vi som följt medias
båstadskildringar genom åren känner ju igen bilderna och formuleringarna från de där reportrarna,
som skickas ut från redaktionerna för att skildra ”det ljuva livet”.

Tillbaka till tidningen SE och året 1964:
Det välkända temat med utländska stjärnspelare som faller för de svenska flickorna finns med här
också:

När tysken Khunke nästan mirakulöst förlorade sin match mot Uffe Schmidt beskrevs han som
ett offer för Båstads nöjesliv.
Reportern konstaterar också, att det minsann inte är så lätt att erövra ”svenska flicka” i Båstad:

In- och utländska rikemanssöner med obegränsade tillgångar skämmer bort flickorna….”
Utländska playboys i lyxbilar sade sig ha fått veta att i Båstad kunde man skaffa sig en ”hålligångpartner” för en vecka för 10 000 kr. Nu kom man till Båstad och frågade var dessa partners fanns…
Undrar just om de gick till turistbyrån och frågade…

Anstötligt?
Reportern har försökt ta reda på om folk finner sommarlivet i Båstad anstötligt.
-Lättsinnet känner inga gränser, säger ”seriös man” som arbetar på en av restaurangerna..
-Unga rika playboys har vilda fester i sina stugor uppe på åsen, säger en annan person.
-Man behöver inte gå många steg en sommarkväll för att se att Båstad lockar till sig tvivelaktiga
fruntimmer, säger en polisman.

Danssupe för 38 kr.
Det är dyrt i detta hålligång-Båstad , konstaterar reportern. På Strand, som är dyrast, betalar man 38
kr för en danssupe en lördag under högsäsong.
-Men då får man förutom mat och dans också möjlighet att träffa både grevedöttrar och
direktörssöner, konstaterar reportern.
Samtidigt konstateras att Strand blivit mera folkligt.
-Förr såg man bara Jaguar och Mercedes utanför men nu hittar man rader av Volkswagen…

Krögarna jublade
Krögarna gladdes förstås åt att Sverige avancerade i Davis Cup och att matcherna spelades i Båstad.
T.o.m den match som skulle ha spelats i Australien, flyttades till Båstad. Det blev en rekordlång
säsong. Ett riktigt lyft för många näringsidkare. Rörelser som annars hade tänkt slå igen, rapporterar
nu att man har planer på att bygga ut.
Och när reportern avslutningsvis frågar en vanlig båstadbo vad han tycker om nöjeslivet i Båstad blir
svaret:
-Vi unnar folk att roa sig. Vi infödda båstadbor har alltid haft en liberal syn på badgästernas ibland
något lättsinniga liv.

Intet nytt under solen
Som sagt var. Ingenting är nytt under solen. Under årens lopp har vi – som bekant - fått uppleva
åtskilliga skildringar av sommar-Båstad i den här tappningen.
Fler lär det bli. Men då kostar danssupen på lördagskvällen mer än 38 kr… Tiderna har förändrats
Och på turistbyrån lär man inte få frågor från utländska playboys som undrar var man kan hyra en
hålligång-flicka för en vecka…
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Det börjar komma beställningar på böcker som skall bli present på den stundande Fars Dag.
Det ger mig anledning att lämna ett tips: har du funderingar åt det hållet – beställ redan nu.
Vissa böcker närmar sig raskt ”slutsåld”.
Tipset gäller förstås även om du är ute i jultomtetankar.

Språklådan
Viktigt med korrekurläsning.
Här några exempel på hur lätt fel kan slinka igenom.
Exempel nr 1 bjuder Falu-Kuriren på:
Senare på kvällen avhöllos avlusningsmöten.
Högerpartiet står berett att med kraft fullfölja kampen som samhällets fiender.
Den nya landshövdingskan är , liksom sin make, en kvinna av folket,
nämndemansdotter från Grangärde.
Följande hittades i Skånska Dagbladet:
Dam med fördelaktigt utseende önskar bekantskap med liksinnad herre. Svar
till Allvar.
Att det kan bli fel om man inte kollar noga är ett internationellt fenomen. Det här exemplet
är från Paris-Soir:
Den skadade fördes sjukhus, där han undergick operation. Det oaktat är hans
tillstånd inte hopplöst.

Dagens Nyheter bidrar med ett exempel:
Dramaten har också fördärvat Per Lagerkvists nya drama Konungen.
Följande annons kunde man på sin tid läsa i Sydsvenskan:
En 71-årig flicka önskar plats på kontor. Är kunnig i bokföring,
maskinskivning och stenografi. Svar till ”Nybörjare”

Det viktiga kommatecknet.
I tidigare Nyhetsbrev har jag nämnt exempel på vad som händer om man slarvar med
kommatecknet. Här ett exempel från en annons:
Tjänsteman önskar hyra mindre trevligt rum nu eller 1 juni.

Möten med bjärebor under 150 år
Jag träffar dem praktiskt taget dagligen. Bjäreborna som finns i mitt bildarkiv. Det arkiv, som
jag ofta har anledning att ge mig in i för att söka bilder till något projekt, som jag håller på
med. Ibland gräver jag i arkivet för att leta reda på bilder som andra söker. Ryktet om mitt
bildarkiv tycks ha spritt sig vida omkring.

Det känns fel att alla dessa bilder ( ca 52 000 ) bara ligger där i datorn – utan att ”göra
nytta”. Det är därför som jag nu undersöker möjligheter att göra dessa bilder tillgängliga för
allmänheten på ett sätt, som ger åskådaren mesta möjliga behållning.
Arkivet innehåller många tusen bilder på bjärebor. Porträtt, gruppbilder, arbetsbilder,
familjebilder, barndop, bröllop, begravning.
Idrott kultur, skola, kyrka. Arbetsnamnet på projektet är ”Möten med bjärebor under 150
år”. Många av dessa bjärebor har jag mött rent fysiskt. Andra har jag mött enbart vid mina
besök i bildarkivet.
Tidsperioden 150 år är den tid – ungefär - som vi haft kameran.
150 år är den period, som vi kan kalla ”vår tid”.

När bildades våra byar?
På landsbygden är begreppet by fortfarande levande, även om byn som samlande begrepp
inte är alls lika tydligt som det en gång varit.
När i vår historia börjar man tala om byar? Vi möter ordet under medeltiden. Forntida
gravfält visar, att byar har funnits i närheten. Under vikingatiden var nybildningen av byar
livlig.
Ordet by har med fornsvenskans boligh att göra. Det anses betyda ungefär ”ta jord i
besittning”.

Socknen är yngre
Begreppet socken är yngre än byn. Ordet socken, som är släkt med ”sökning”, uttrycker
vilka människor som söker sig till samma kyrka. Således har ordet socken en anknytning till
kristendomens införande i vårt land. Vi hamnar därmed på 1000-talet.
På 1680-talet organiserades socknarna i rotar. Detta hade med den tidens ”värnplikt” att
göra. Varje socken skulle ställa upp med en soldat till armen eller en båtsman till flottan. För
socknarna på bjärehalvön kunde det ofta bli alternativet båtsman.
Det här systemet gällde i Sverige fram till 1901, då allmän värnplikt infördes.
Den allmänna värnplikten var inte populär bland de unga männen. Den blev för många en av
orsakerna till att ta det drastiska beslutet att emigrera. I de flesta fall till Amerika.

Det kom ett brev
från en av mina läsare i Stockholm. Han skriver:
Jag vill gärna få dina Nyhetsbrev så att jag kan överleva vintern härstädes.

Känner du någon
som du tror vill få mina Nyhetsbrev, får du gärna tipsa – mig eller vederbörande.
Vänligen
Kalle
Kalle Eriksson
Bjäreförlaget
Hallavaravägen 102
269 91 Båstad
kalle@bjarenet.com
Tel. 0431-365332

