
Omkring 1890 blev Romanö den fasta punkten för familjen Ekwall. Här arbetades med att röja mark 
och anlägga en trädgård. Så småningom anlades också en liten tennisbana, där familjens 
ungdomar och gäster kunde  idka sin favoritsport. Bilden är tagen på Romanö i början av 1900-talet 
och visar några av familjemedlemmarna under träning. Bland dessa fanns Olof Knut-Ekwall som 
fortsatte att spela tennis i Tranås, där det bildades en Lawntennisklubb år 1904.



Johan Artberg som lärt sig spela tennis under studietiden i Stockholm, kom 1902 från Tyskland till 
föräldrahemmet i Tranås med nät, racketar och bollar i bagaget. Det första partiet spelades på Stora torget 
framför kuranstalten. Motståndare var hans bröder Gottfrid och Eskil. Nu sökte man en mera ostörd spelplats 
och fann en sådan i en glänta i Hubbarpsskogen, se bilden.                                                                   
Från vänster på bilden: Robert Lindwall, Oscar Wigén, Eskil Artberg och Olof Knut-Ekwall.



På den här bilden från 1902 ses från vänster: Eskil och Gottfrid Artberg, Oscar Wigén och Robert 
Lindwall. Bilden är tagen av Gottfr. Wahlgren kanske i Hubbarpsskogen där det här kompisgängen 
två år senare startade Tranås Lawntennisklubb. Bröderna Artbergs pappa var Järnhandlaren 
Andersson som antagligen fotograferar ungdomarna med skidutrustning i reklamsyfte.



Medlemmar i föreningen Nytta och Nöje samlade vid den första tennisbanan i Hubbarpsskogen. 
Stående från höger Erik Gelotte, Ernst Folin, Thorild Rosén och Erik Johansson. I förgrunden ses 
bland andra Henning Ode och Fritz Gelotte.



Tranås Lawntennisklubb, TLK, bildades 1904. Första tennisbanan låg vid Hjärtkvista hage vid 
korsningen Torpgatan 17 mot Hubbarpsvägen. Där låg  soldattorpet Dalen under Hubbarp vars 
sista soldat hette Hjärtkvist men numera var skomakare och av honom hyrde man en hage för tjugo 
kronor per år. Ett staket kringgärdade området och en paviljong uppfördes. Vid högtidliga tillfällen 
vajade den svenska flaggan i stången som syns mitt på bilden.



Arvid Jonas samlade likt en ekorre på allehanda ting och på våren 2004 hittade ”Galtåsarn” ett 
tennisnät i Hultets gömmor som troligtvis är det nät som man spelade över i Hjärtkvista hage när 
1900-talet var ungt. Det 100-åriga nätet överlämnas till en mycket nöjd Rolf Eliasson av Ivar 
Adolfsson lagom till tennisklubbens 100-års jubileum.



Tennisspelare som 1905 spelade klubbmästerskap. Från vänster Em. Carlsson, Rob. Lindwall, 
Gottfr. Artberg, Erik Gelotte och Simon Carlsson. Sittande: Efraim Carlsson, och E. Claesson 
Tranås lawntennisklubb bildades den 3 maj 1904. Och för verksamheten hyrdes en liten hage på 
Hubbarpsområdet. Förutom ovanstående medlemmar fanns Axel Scheutz. Karl J. Stille, Oscar 
Wigén och Henning Ode.



Tennishallen byggd och invigd 1 maj 1912 och var den 5:e kommunalt ägda idrottshallen i Sverige, 
den revs 1958. Här spelades Tennis och bordstennis den användes även till gymnastik, handbolls 
och brottningstävlingar. Här har även hållits många konserter och inte att förglömma alla 
danstillställningar på lördagskvällarna under vinterhalvåret.



Tennishallen i Tranås, som låg vid Falkgatans slut i höjd med där Brandstationen nu ligger, var 
byggd 1912 och var den femte hallen som byggts i Sverige för detta ändamål. Tennishallen revs 
1958, för att ge plats åt Holavedskolan. Hallen var förvisso ingen kulturbyggnad som var värd 
att bevara, men den har gjort sitt för idrottens fromma. 



Den tyske tennistränaren Hermann ses här med sina adepter i tennishallen 1921. Att hans 
instruktioner anammades ses i resultatlistorna från 20-talet.                                                         
Från vänster: E. Nordling, Fru Olof Knut-Ekwall, K.V. Rönning, Efr. Samuelsson. O. Vilgon, Erik 
Gelotte, A. Hermann, Otto Hyland, H. Bengtsson, Annie Bengtsson och Sven Fröst.



Tennishallen färdig 1 maj 1912 och det blev bra fart på TAIF: tennis, då TLK ingick som en sektion 
under åren 1920-26. Bilden från en tävling  i Tennishallen under 1920-talet. Dom tre männen i 
bakre ledet är Gottfrid Artberg, Otto Hyland och Efr. Samuelsson. I mitten sitter Erik Gelotte.



Artberg och Hyland, i mörka tröjor, bjöd på mycket gott motstånd då seriemästarna Uttenreiter och 
Thorén från Göteborg spelade allsvensk match i Tranås 1923.



Otto Hyland var klubbens bästa spelare 
under 20-talets första hälft. I 
klubbmästerskapen var han obetvinglig, 
och under några år var han Smålands 
skickligaste spelare med två singel och 
åtta dubbelmästerskap. Det första 
distriktsmästerskapet tog han 1921 i 
Tranås genom att i första omgången slå 
ut favoriten Ivar Ericsson från Eksjö. 
Omedelbart efter singelfinalen mot 
Tranåsspelaren Sven Fröst ställde han 
upp i en uppvisningsmatch med den tyske 
tränaren Albert Hermann, som klubben 
engagerat för några veckor. Herman var 
en spelare av hög internationell klass -
veckan senare besegrade han i Linköping, 
svenske mästaren Ch. Wennergren. 
Hyland spelade ut hela sitt register, och 
publiken fick se den ena passeringen efter 
den andra vina förbi fåfängt kämpande 
tysken. Först i det andra setet lyckades 
Hermann få bukt med sin läraktige elev.



DM 1928 i Tennishallen. På bilden deltagare från Jönköping och Tranås. Stående från vänster: F 
Brandel, E Crossner, T Sandell, AE Johnsson och O Hyland från Tranås samt R Lindell och C Kahl
från Jönköping. Sittande: O Vilgon, Rut Meijer, Mirtel Ringman från Tranås samt Marianne Herrlin, 
Anna Holmström och S-E Bjurulf från Jönköping.                                                                       
Sandell vann singelfinalen och Sandell/Hyland dubbelfinalen.



Tage Sandell, 18-årig distriktmästare 
1925. Få idrottsmän i Tranås har så 
behärskat sin sport, ingen har kämpat 
med hetare vilja. 11 singel- och sex 
dubbelmästerskap berättar om en 
enastående dominans inom distriktets 
tennis under åren 1925 – 1937.



I dubbel var Sandell och 
Hyland ett pålitligt par vid 
klubbmatcher och 
distriktsmästerskap. Hylands 
klockrena volley kom till sin 
rätt i förening med Sandells 
knallhårda drives. Ännu fram 
till 1937 slog sig paret fram till 
en DM-final.

På bilden, Otto Hyland och 
Tage Sandell efter dubbeln 
mot Kalmarparet 
Boström/Nestrin som vanns 
med 3-6, 6-4, 6-2. vid 
klubbens 30-årsjubileum 
1934. 



I juni 1933 överlämnades den nya banan till klubben. Många hjälpte till att bygga banan, men 
mångdubbelt fler har under åren haft glädje av den.



Styrelsen i Tranås Lawntennisklubb 1934. Från vänster: Otto Hyland, Torbjörn Ohlsson, Sven Fröst och 
Elias Crossner, sekreterare Erik Ahlstrand saknas. Trettioårsjubileet firades med pompa för c:a hundratalet 
medlemmar.



Då TLK firade sitt 30-årsjubileum inbjöds Kalmar TK till en klubbmatch i Tennishallen som Tranås 
vann med 6-3.

Från vänster: Tage Sandell, D. Samuelsson, E. Crossner, E. Nestrin, B. Sterne, T. Ohlsson, Å. 
Boström, O. Hyland, E. Hornfors, T. Höglund, E. Westerlund och mannen till höger okänd.



I en artikel ur 
tidningen 
Svenska 
tennishallar står 
att läsa. 
Inomhus: 1 st. 
hall tillhörande 
Tranås AIF. Bana 
34x17 m. Höjd 
vid nät och 
baslinje 8 m. 
Åskådarutrymme 
för cirka 175 
personer. 
Arkitekt: Gunnar 
Mellgren.       
Utomhus: 1 st. 
en-tout-cas bana 
tillhörig klubben. 
Åskådarutrymme 
för cirka 150 
personer



Tennishallen sed från Ekmarkspark 1937.                                                                                
Styrelse 1937: Ordf. Tage Thalén, v. ordf. Otto Hyland, kassör, Nils-Erik Sjöberg, sek. Torbjörn 
Olsson, Tage Sandell samt suppleant R Gjörloff.



Tage Sandells forehanddrive spred 
alltjämt skräck och förödelse i 
motståndarleden. Fram till mitten av 
30-talet – alltså i tio års tid – var han 
Smålands självklare tennismästare. 17 
DM-tecken samlade han så 
småningom på sin prishylla.

På våren 1937 spelades DM inomhus i 
Tranås, och Sandell ställde upp. 
Sandell var i det närmaste otränad men 
på söndagseftermiddagen stod han i 
final mot Eklöf, från Jönköping. 
Sprutande av småländsk energi vann 
Sandel matchen.                            
”Eklöf hade med möda pressat sig upp 
till ”om 5” i första set. Närmare setvinst 
än så kom han aldrig den gången”. 
Skrev Tranås-Posten dagen efter.

På bilden ses Ingvar Garell 
tillsammans med Tage Sandell vid en 
uppvisningsmatch av Garell på 
utomhusbanan 1937.  



År 1943 blev Otto Hyland 
ordförande och Nils E. Sjöberg 
kassör i klubben. Under deras 
ledning gick tennisen i Tranås 
en lysande utveckling till mötes.

Till vänster Nils E. Sjöberg och 
Otto Hyland.



Tranåslaget som slog Jönköping i finalen i Smålandscupen 1945. Från vänster: Tage Sandell, Gillis 
Hägg, Thorbjörn Olsson, Gösta Uhrfeldt och Åke Nylén en energisk spelare från Trollhättan, som 
under ett år gästspelade i Tranåsklubben. 



Ch. Wennergren, Kalle 
Schröder, Lennart Bergelin och 
Torsten Johansson har visat 
elittennis vid 
propagandamatcher i Tranås. 
Här är en annan celeber gäst, 
Ingvar Garell tillsammans med 
Sandell den 13 juni 1947. 
Garell var med i Sveriges 
debut Davis Cup lag 1925, 
med i laget var också Marcus 
Wallenberg. Sverige vann 
matchen mot Schweiz med 3-2



Ingvar Garell kom i sällskap med Sven Jerring för en uppvisningsmatch i Tranås



Ingvar Garell och Farbror Sven i omklädningsrummet före matchen mot Sandell



Garell spelade och Jerring följde matchen 
från åskådarplats, den 13 juni 1947.



Bilden är från DM-finalen i Huskvarna 1948, med Hägg / Uhrfeldt i en av deras bästa matcher, som 
Tranåsparet vann med 3 – 0.  Ett rappt, elegant volleyspel kännetecknade paret, som fyra gånger 
blev distriktsmästare.



I lejonets egen kula – Västervik. 1949 års trofé i säkert förvar hos Otto Hyland som här flankeras 
av Ragnar Ström, Torbjörn Olsson, Lennart Sjöberg och Gillis Hägg.



År 1951 upphörde den 10 år gamla 
Smålandscupen, och ersattes med 
ett seriesystem för distriktet. 
Tranåsklubben försvarade även i 
den nya tävlingsformen sin position 
genom att vinna topplagens tävling 
med bred marginal.

I det segrande laget fanns Ström, 
Hägg, Olsson och Sjöberg.

På bilden ses Gillis Hägg 
gratuleras efter en seger 1951, av 
Otto Hyland.



Borgmästaren i Llanelly i kretsen av spelare från Pac-y-Dre och TLK. I den minnesrika Wales-
turnén 1952 deltog Ragnar Ström, Gillis Hägg, Torbjörn Olsson, Bernt Forseby, Folke Eliasson, 
Ragnar Gjörloff, Otto Hyland och Rolf Olsson.



Bernt Forseby och Birger 
Folke som vid DM i 
Norrahammar 1952 slog sina 
läromästare Ström och Hägg. 
Efter fem sega set stod 
ungdomarna som segrare. 
Och i singelfinalen fick den 
blott 15-årige Folke möta 
klubbkamraten Ström.              
I hällregn och dimma kunde 
Folke efter tre timmars spel 
slå in segerbollen i det femte 
setet.                            
Tronskiftet var definitivt.



På hösten 1952 fick Birger Folke 
tidningspriset för årets bästa 
idrottsprestation.

Folke blev den tredje tennisspelande 
pristagaren. Men han var en 
mångsysslare förutom tennis deltog 
han med stor framgång i Ishockey, 
Bandy, Bordtennis och Orientering



Fem av klubbens nio ordförande under de första femtio åren: Gottfrid Artberg 1904-1915, Axel E. 
Jonsson 1925-1928, Otto Hyland 1931-1937 och 1943-1952, Tage Thalén 1938-1943, och Ragnar 
Gjörloff från 1952



Inbjudna gäster vid TLK:s 60-års jubileum 1964. Från vänster: Birger Folke, Sven Erik Lund Ullevi, 
Staffan Stockenberg KLTK och Ingemar Ingvarsson Ullevi



P.O. Lorentzi intervjuar Mats Wilander med partnern Jan Gunnarsson vid TLTK Dubbeltennis i 
Bredtorpshallen1983.



P.O. Lorentzi pressenterar: Stefan Simonsson, Anders Järryd, Magnus Tideman och 
Ove Bengtsson, vid en tennisturnering i Tranås1985.



Onsdagsgänget i Bredstorpshallen 1988 från vänster: Erik Andersson, Stig Jonsson, Bernt 
Holmqvist, Stig Gustavsson, Bror Karlsson, Börje Lindström, Ingemar Karlsson, Bertil Adling, Stig 
Holmberg och Lennart Eckerberg.



TLKs ordförande KG Samuelsson uppvaktas av Svenska Tennisförbundet, genom Birger 
Folke vid klubbens 90-års jubileum 1994.



Tennisoraklet Björn Hellberg kåserar vid TLKs 90-års jubileum 1994


