
     Stockholm i augusti 2012 

   
 
                                                                … mer än en klubb… 
 
Så tog han då sin Mats ur skolan, vår Ålderspresident Mats von Snidare, efter mer än 70 år på 
banan och 37 år i ”1890”. Här i Klubben, ibland fruktad, oftast beundrad men alltid respekterad 
av oss alla. Racketen på hyllan och den vita munderingen i garderoben? Vi tror inte det. Vi är 
många som hoppas på korta inhopp då och då på banan på tisdagskvällarna. Och naturligtvis 
med ständig närvaro till ölen efter tennisen med sedvanligt bitska men också nostalgiska och 
understundom klargörande inlägg. 
 
I, ligger han, vår gode Mamma, för att ordna allt inför resan till London och Queens. Med säker 
hand sätts allt på plats. Och självklart har han inte rekommenderat oss att se musikalen ”le 
Miserable”. Det är bara att stämma in i Atterboms tidigare lyckönskan till oss i Lycksalighetens 
ö: ”Farväl du täcka mäniskobarn. Res lyckligt.” Som kuriosa kan nämnas att vår egen mjölnare 

Estén lär ha sagt att ”dom ska minsann få se på andra bullar” och avsåg att blanda in 

drottningsylt i degen. Skall bli intressant att följa upp… Mera bullar. 
   
Klubbens poet är hemkommen från Rimini, fullproppad med diverse rim och redo att ta skalde-
konsten till nya höjder. Men så fick han av en tillfällighet höra följande dialog en dag i SALK-
hallen.  Och föll till föga. Verkligheten är som bekant ibland bättre än dikten: 
 

-SLK 1890, vad är det för något? Sa Micke en dag till Tenny.  Någon slags parfym? 
-Nej, nej parfymen heter Eau de Cologne 4711. Sa Tenny till Micke. SLK 1890 är en 
tennisklubb. 
-Tennisklubb? Sa Micke till Tenny. Jaha, men varför ett så larvigt namn? 
-Du fattar noll. Sa Tenny till Micke. Det är en mycket gammal klubb med mycket 
fina anor. 
-Jaha, så dom som spelar där är urgamla? Sa Micke till Tenny.  Riktiga stofiler 
alltså? 
-Noll igen. Jag känner många som är med där. Sa Tenny till Micke. Dom är både 
duktiga i tennis, trevliga, och mycket ungdomliga för sin ålder. 
-Jag har fått en fråga att kanske få att vara med i ”1890”. Sa Micke till Tenny. Nu 
förstår jag lite bättre. 
-Har jag också fått. Sa Tenny till Micke. Tänk så fantastiskt om vi fick vara med 
där båda två. 
-Hur ska då vi göra för att få komma med? Sa Micke till Tenny. Serva hårt och gå 
på nät? 
-Jag tror att det ligger på ett annat plan. Sa Tenny till Micke. Dom har visst några 
praxis som dom tycker är viktiga. 
-Bra, låt oss ta de till oss och visa oss från vår bästa sida. Sa Micke till Tenny. Vi 
har ju mot alla odds klarat oss kvar i SALK under så många år. 
-Ja, just det. Vi klär oss i vitt när vi spelar, visar att vi är trevliga, och bjuder på öl 
lite då och då på tisdagskvällarna. Sa Tenny till Micke. Då kanske vi kan få komma 
med så småningom…  

 -Låt oss hoppas på det bästa. Sa Tenny och Micke till varandra i korus. 
                         VGV 



Som den skarpsinte brodern i ”1890” möjligen kan lista ut, så har vi två nya provspelare på 
ingång – Mikael Stig, idag ordförande i SALK och Tenny Svensson, bland annat svensk tennis-
mästare i singel och idag ansvarig för tennisshopen i SALK. Båda har accepterat att få vara med 
som provspelare något som ev. skulle kunna leda fram till att bli invald som ledamot, när den 
tiden kommer. Mikael kommer dessutom att vara med oss och kämpa mot Queens. Vilken 
rivstart. 
 
Klubben har i alla tider, över 120 år, verkat utan stadgar. Istället har viss praxis genom åren 
vuxit fram som gett verksamheten nödvändig stadga. Dessa praxis, elva till antalet, fanns först 
som muntlig tradition i Klubben men tecknades så småningom ned av skrivkunniga bröder. Nu 
finns dessa till beskådan (beundran?) på Klubbens hemsida på nätet (se nedan). 
Dock, klubbens valspråk ”… tradition i tiden…”, innebär ett ständigt spejande mot vad nya tider 
kan föra med sig. Och se. Fortfarande skrivkunniga men också tänkande bröder har nu 
föreslagit en tilläggspraxis. Här gäller det att hänga med. Vårt varumärke ”1890” måste 
skyddas. Följande praxis finns nu som förslag: 
 

att vårt varumärke – ”1890” – är viktigt att vårda, och endast må exponeras i 
samband med tennisspel eller i tennislikande sammanhang. 
 

Detta tillägg innebär i antal att vi nu är två bättre än vad Moses på sin tid lyckades åstadkomma 
för mänsklighetens främjande. Och tre fler än de ynka nio muser som Zeus skaffade sig för att 
promovera konst och vetenskap. Och lika med ett av kristendomens heliga tal! Det börjar likna 
något. 
 
Vår Ålderspresident har uppmärksammats i SALK-bollen med anledning av hans utnämning till 
hedersmedlem i SALK. Artikeln återfinns här som bilaga. Vi är mäkta stolta över att den svenska 
tennisens nestor finns i vår skara. Och få möjlighet att höra ”vad som hände då” när vi sitter ner 
efter tennisen på tisdagkvällarna…    
 
Hösttennisen börjar redan augusti 14 och vårt årsmöte blir tisdagen december 18. Bifogat ser 
Du höstens ölvärdar. Du ser också att vi lagt in en temakväll ”Tennisnostalgi” den 23:e oktober 
samtidigt som vi mumsar på våra korvar – en innovation från den nya fortsatt skickliga 
ledningen. Bifogat ser Du också en uppdaterad sammanställning av uppgifter om oss alla. 
Tappar du bort den eller något annat om oss så finns allt så klart på vår hemsida. 
(www.tennis1890.com och vårt användarnamn är SLK och hemliga lösenord 0981)  
  
Er fortsatt ödmjuke Sekreterare 
 
 
Arne Wiese 
 
PS. Har noterat att Sveriges äldsta kryddade nubbe tillverkades år 1891. Spekulationer om att 
de som inte kom med som medlemmar i ”1890" sålunda ville trösta sig, har utretts av er nya 
fortsatt skickliga ledning, med resultat att det möjligen kan ha förhållit sig så. Osäkerheten är 
dock stor. Obs denna kryddade nubbe skall så klart inte förväxlas med vår egen Nubbe Set och 
hans i fornstora dagar kryddade slag. (Hade Nubbe inte redan en ny hederstitel – Barden – så 
skulle han legat bra till att få bli titulerad ”Kopparslagaren”) DS 
 
 
                                                        …”tradition i tiden”… 

http://www.tennis1890.com/

