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11:te årgången.

Håll samman.
Det har aldrig hänt förut. Under
de första tjugufem åren. Men under de
följande har det hänt i ett par fall. Att
medlemmar lämnat Djurgår
den och övergått till en an
nan förening.
Händelsen är kanske betydelselös och
vanlig i andra föreningar, men i Djur
gården är den det inte. Det har sällan
hänt, att en yngling, som blivit djurgår
dare på det rätta sättet, med hand och
mun, med själ och hjärta, känt leda vid
kamraterna eller vantrevnad inom klub
ben. Djurgården har framför andra klub
bar i Sverige varit den stora familjen,
det hopsvetsade, fast eniga, och i sin
enighet stort och starkt ensamma, gän
get. Vi ha känt med varandra, hejat och
jublat tillsammans, sörjt och slagits till

sammans, och sammanhållningen har in
te rubbats, inte sviktat.
Nu har det hänt. En löpare gick i
våras, ett par skidåkare hade gått dess
förinnan, ett par tycks ha gått nu i vin
ter. Och nu i vår hotar en klick fotbolls
spelare med att lämna oss.
Naturligtvis har var och en sin fria
vilja att i det fallet, utan att någon har
rätt att lägga sig i det, göra vad han
behagar. Men det måste sägas åt ho
nom, att han därvidlag är en allt bra
egoistisk och ambitionslös liten herre,
som efter att i Djurgården ha fått sin
idrottsliga uppfostran låter en annan
klubb skörda frukterna. Låt honom
gå, han hör inte, med sin karaktärslös
het och vinglighet, hemma hos oss, men
säg honom, vilken åsikt vi ha om honom,

och att vi äro glada att han visade sig
sådan han är och dymedelst visade sin
osamhörighet med oss.
Vi stå inför ett nytt år. Ett nytt år,
efter allt att döma, även för Djurgården.
Ur en klubb, som en lång tid legat under
nivå med sig själv, håller på att resa
sig en sammanslutning av fast och sä
ker organisation, av präktiga och tro
fasta pojkar.
HÄLL SAMMAN!
Låt oss visa Sverige, att Djurgården,
det fruktade, sega, starka och modiga
Djurgården, den gamla eken, inte var
knäckt, utan bar skott, ur vilka hålla
på »att växa grenar, som skola överskyg
ga alla idrottsliga områden.
Eric Ahlström.
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Till läsarne.
I och med detta nummer har under
tecknad övertagit redigerandet av
»Djurgårdaren».
Må det först tillåtas mig att till den
avgångne redaktören, herr A. Lindgren,
överräcka en liten erkänslans och tack
samhetens blomma för det sätt, varpå
Lan redigerat tidningen, För visso dröj
de det kanske mången gång med num
rets ankomst, men när man äntligen ha
de dem i sin hand var man belåten och
tillfreds med dess innehåll. Jag vågar
uttala den förhoppningen att i fortsätt
ningen få räkna med Mr X:s flotta, väl
spetsade och elegant och humoristiskt
förda penna.
Vid mitt tillträdande av befattningen
som medlemsbladets redaktör, kommer
jag inte med några Bragelöften.
Någon förändring av tidningens ut
seende kommer inte att ske. En nyhet
är, att en del nummer komma att åtföl
jas av en bilaga. Dessa bilagor komma
att innehålla stadgar, styrelse- och re
visionsberättelser etc. och torde av
medlemmarna omsorgsfullt bevaras (ev.
inbindas), då de komma att innehålla
synnerligen för ställningen föreningen
och medlemmarna emellan viktiga sa
ker.
Vidare kommer medlemsbladet att ut
komma den 15 i varje månad. Sektions
styrelser och medarbetare, som önska
bidrag införda, torde sålunda laga att
dessa äro mig tillhanda senast den 10 i
varje månad.
Under förhoppning om förståelse för
mitt arbete och underlättande av detsam
ma för mig från styrelsekamraters, sek
tionsstyrelsers och alla medlemmars si
da tecknar jag
Med idrottslig hälsning

Eric Ahlström
(A la).

Fotboll.
Posthuma matcher.
I och för komplettering av A-lagets
fotbollshistoria 1918 införes här, post
humt, de båda sista matcherna. De
komma som sagt lite efter, men få inte
saknas i Djurgårdaren. För framtiden
skall det emellertid vara redaktionen
kärt att vara händelserna à jour.
Med denna förklaring överlämna vi
härmed ordet åt herrar referenter.

ETT HEDERSAMT NEDERLAG.

SÄSONGENS SISTA MATCH.

Djurgården mot Göteborgs-Kamraterna
1—3.

A. I. K. mot Djurgården 2—2.

Den trogna fotbollspubliken i Göte
borg uteblev icke heller nu trots den
framskridna årstiden med åtföljande kall
väderlek. Djurgården har ju sedan
gammalt ett gott namn i Göteborg och
det fanns kanske de, som trodde på ett
återupprepande av fjolårets Djurgårdsse
ger över favoriterna i svenska mäster
skapstävlingen. Men de flesta trodde
nog en jätteseger à la 8—0 för Gö
teborg och den exekutionen ville de na
turligtvis vara med om.
Djurgården: Rudén; Melcher Jo
hansson, Hemming; Öjermark, Frykman,
Köpings-Gustafsson; Englund, Söderberg,
Andersson, Schlaaf, Karlstrand.
Göteborg: Rylander; Lund, Svens
son; K. Johansson, Törnqvist, Almén,
Schylander, Herb. Karlsson, Börjesson,
Hjelm, Sandberg.
Kamraterna hade sålunda sin starkaste
uppställning.
Djurgårdslaget företedde en ganska
brokig sammansättning. Sålunda åter
såg man i ledet gamle Putte Frykman
jämte en del yngre förmågor.
Kamraterna togo omedelbart hand om
spelet, som huvudsakligast förlades till
Djurgårdens planhalva. Under de för
sta 10 minuterna fick Schlaaf emellertid
bra tillfälle att skaffa sitt lag ledningen,
men dåligt utnyttjade han sin utmärkta
placering mitt emellan Kamratlagets bac
kar. Rudén fick dock efter detta fullt
upp med arbete. Skotten började hagla
kring öronen på honom, men han svek
inte sitt rykte som Stockholms bäste
målförsvarare och tog de niest omöjliga
skott. Efter 17 minuters spel hamnade
dock bollen ohjälpligt i de svart-blås mål.
Schylander snärtade fint bollen till Herb.
Karlsson och denne var icke sen att läg
ga den till rätta.
Efter ytterligare en kvart blev det Bör
je förunnat att med ett vackert skott
skaffa sitt lag det andra målet. Rudén
hade händerna på bollen, men den var
tydligen för hård. Djurgårdarna gjorde
försök att återhämta det förlorade, men
det stannade vid blotta avsikten, ty for
wards förmådde icke tränga igenom det
starka Kamratförsvaret. En bidragande
orsak härtill var även att Djurgårdshalv
backarna lågo så långt nere i försvaret.
Sålunda såg man långa stunder Öijer
mark stå jämnsides med Melcher Johans
son medan forwards befunno sig uppe
vid Kamratmålet.
Halvleken förgick
utan vidare mål och Kamraterna ledde
således vid halvtid med 2—0.
Andra halvlekens spel blev jämnare än
den föregående. Kamraterna fingo efter
6 minuters spel genom Herbert sitt tred
je mål. Djurgårdarnas anfall blevo en
stund tätare och de gjorde sig gott för
tjänta av ett mål. De fingo det också,
fast genom straffspark, vilken »Gobben»
blev orsak till genom sitt hänsynslösa
spel.
Spelet urartade från Göteborgarnas si
da och särskilt Schylander gick hårt på
Hemming.
'Ställningen förblev oförändrad 3—1
tills pipan gick.

Saxen.

Söndagen den 10 november spelade
Djurgården sin sista match i Stockholm
för säsongen och naturligtvis var mot
ståndarna den gamla arvfienden A. I. K.
Två gånger tidigare under sommaren
hade de båda lagen mötts och båda gån
gerna hade Djurgården fått tömma ne
derlagets bittra bägare i botten. Det
gällde således för pojkarna att reparera
sin jämförelsevis illa åtgångna fotboll
ära. Djurgården ställde upp med följan
de lag: Rudén; Melcher, Einar Olson
(»den falske»); Hemming, Köping, Eng
lund; Öjermark, Knata, Sune, Schlaaf,
Karlstrand. Som synes saknades Gotte,
Nocke, Bagge, alla tre av sjukdom för
hindrade att deltaga.
Var och en vet nog vad det betyder
med dessa tre stöttepinnar frånvarande.
Säkert är, att, om de nämnda tre spe
larna kunnat deltaga, det hade blivit
smörj för A. I. K. den dagen.
A. I. K. åter ställde upp med sitt or
dinarie lag så när som på Malm; t. o.
m. den en gång fockade Gunnarsson ha
de tagits till heder igen. Det borde allt
ha känts svårt för Knutte m. fl. att åter
behöva anlita denne synnerligen obe
haglige spelare, men vad gör man ej då
det gäller att eventuellt kunna mangla
Djurgården.
Knata och Knutte singlade slant med
domaren (herr Gustafsson, Uppsala).
Knata vann och Svedberg i A. I. K. sat
te lädret i rörelse. A. I. K. satte genast
upp hög fart, Svedberg i centern dribb
lade en bit mot Rudéns mål, skickade ut
en passning till Rune; denne löpte iväg
sände sedan iväg någonting mellan
skott och centring. Rudén var skymd
och A. I. K. ledde med ett genuint tupp
mål.
Matchen lovade mycket redan från
början, och flisorna röko om de gamla
antagonisterna därnere på plan. Djur
gården högg i och lyckades för en stund
rensa litet kring sin målbur. Efter ett
skott av Englund på Eriksson, fick Rune
åter hand om kulan och försökte göra
om sin bravad, men Fritte tog lugnt den
glödheta bollen. A. I. K. pressade och
det bakre försvaret i Djurgården fick
arbeta hårt.
Den feberhete Melcher bytte nu plats
med h.-y. Öjermark, som i sin tur bytte
med v.-hb. Hemming. Denne gick ner
som högerback, och från och med nu
spelade Hacko kanske sitt bästa spel hit
intills i sitt liv.
Sune satte emellertid i gång sin fem
ma, lade en härlig boll till Knata som i
sin tur lurade Ragge ur målet, sedan på
bollen och A. I. K. på ledningen. Ty
lugnt och försmädligt lade han bollen i
mål. Sedan Groth försökt stoppa Djur
gårdens högersida kom den galant ige
nom. Sune fick sista fot på bollen, och
sköt ined vänstra klöven ett ohyggligt
skott som Ragge dock stod i vägen för.
Djurgården började nu att pressa. Ett
par hörnor blev genast följden, den sista
hade så när resulterat i mål.
Melcher på högerytter slängde strax
därefter in en boll. John Andersson slog
ett hål i luften och i det hålet smet Kna
ta in. Ögonblicket därpå ledde Djur
gården med 2—1.
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Knutte makade nu på de sina. Ekroth
hade så när utjämnat på en frispark,
men Rudén klarade galant, trots två
svartingar hängande på ryggen. Karl
strand fick nu hand om lädret, centrade
till Knata som direkt sände iväg ett
fruktansvärt skott, men tyvärr var John
Andersson i vägen, skottet tog i magen
på honom. Säkert kändes det ett par
dagar efter.
A. I. K. hade sedan ett par fina chan
ser, som försuttos. I halvtidens sista
minut höll Melcher på att öka målanta
let, då han mötte en passning från vän
ster med magen, men han hann inte få
den ordentligt förrän Ragge nöp den.
Halvtid kom med 2—1 till Djurgårdens
fördel.
Djurgården fick hörna utan resultat
genast i andra halvtid. — A. I. K. bör
jade nu att pressa ett slag. Olson gav
dem en hörna och på den sköt Lind
ström bort fotografen. A. I. K. fick igång
ett anfall på vänstersidan. Groth sköt
men avståndet var för långt.
Spelet började nu slappna på båda si
dor. Djurgårdens enda chans på en lång
stund var en hörna, som Englund skalla
de en hårsmån över.
A. I. K. lyckades först rycka upp sig.
Två hörnor på Djurgården var första
greppet. Båda klarades. Gunnarsson
hade sedan ett fint tillfälle men sköt högt
över. Utjämningen skulle dock komma.
Ekroth fick bollen i tydlig off-side-ställ
ning, löpte en bit, sköt sedan ett härligt
skott utom räckhåll för Rudén. Omedel
bart före full tid höll samme spelare på
att göra om manövern men nu gick ku
lan högt över mål.
Ställningen alltså 2—2.
Djurgården begick ett svårt fel genom
att hela matchen igenom föra spelet på
sin högersida, där tillpåköpet en sjuk
spelare var placerad som ytter.
Kom alltid ihåg att så mycket som
möjligt använda båda yttrarna därige
nom drar ni ut motståndarens försvar.
Bland Djurgårdens spelare förtjänade
att nämnas särskilt Melcher, som oaktat
att det inte var mer än 4 dagar sedan
han lämnade sjuksängen för »Spanskan»,
ändå ställde sin kraft till förfogande. Li
kaså bör Hemming ha ett högt betyg;
frågan är, som sagt, om inte det var
hans bästa match hitintills. Knata och
Sune arbetade förtjänstfullt, den förre
var särskilt pigg på skott denna dag. Ru
dén kunde kanske ha klarat andra målet,
om han sprungit ut. Men det är ingen
konst att säga tulipan fallira, utan var
så full i........
Jöns.
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Skidor.
En orienteringslöpning,

Bandy.
A-laget
skulle ha debuterat för säsongen den 6:e,
men det kom hinder emellan tyvärr in
te ishinder. Laget var på papperet rik
tigt starkt och trevligt, och fråga hade
väl. varit om inte motståndarna, Linnéa,
trots allt uppåtgående och trots Englun
darna, hade fått så särskilt trevligt. Se
gern hade åtminstone inte varit given
för dem.
Det slutliga laget, som skulle ha spe
lat, bestod från v.-y. av följande spe
lare: Lagerberg, Empa Eriksson, Mel
cher, K. G. Karlsson, Sune Andersson;
Skoglund (junioren), Frykman, Wicksell,
Söderling, Öhman; Rudén. Ett starkt
och fint lag, -helt enkelt.
I laget voro ursprungligen också upp
tagna Skoglund den äldre och Gotte Jo
hansson, men den förre gav återbud och
den senare gav sig i väg från staden
över hälgen. Önskvärt vore naturligt
vis om båda kunde vara med. Önsk
värt för att inte säga nödvändigt.
Men vad det måste tränas! Förra
årets slöhet och nonchalans, och miss
hushållande med gott material också för
resten, får icke upprepas. I Djurgården
har väl alltid funnits ambition! Gott
och väl det i fortsättningen även fin
nas det.
A-laget möter i Sv. mästerskapet
Stockholms-Kamraterna, som trots ma
lören mot Uppsala-kretsen icke äro att
förakta. Men det borde vara ett nöje
att klå ett lag med bara avfällingar,
Reutersvärd från Djurgården inberäknad.

B-laget
tar pokalserien hoppas vi. Motståndarna
se över huvud taget inte farliga ut, åt
minstone inte i deras division. Göken
har inte kunnat meddela redaktionen la
gets sammansättning, men om det, efter
vad som sägs, är uppbyggt på grundval
av förra årets juniorlag, det fruktade och
frejdade, så bör det reda sig gott. Djur
gårdarna ha sina ögon riktade på Eder,
B-lagare.

Junior-laget
var först en vacker tanke bara. Det
sprack nämligen, ganska definitivt. Spe
larna lockades åt andra håll. Genom en
kraftansträngning lyckades emellertid
bollavdelningens styrelse få ett 30-tal
hugade ynglingar sammankallade och
därur reste sig trots allt stommen till ett
juniorlag, som om inte »alla märken slå
fel» borde bli ganska farligt. Skoglund är
lagets primus motor. Få se vad han kan
göra. Ett må han komma ihåg: junior
laget — sommarens sorgliga konstella
tion att förglömma — har traditioner,
och främst ett bandymästerskap att för
svara.

Det var nog endast pliktkänslan, att
starta i en tävling där man anmält sig,
som gjorde att den sämsta skidlumpen
togs på söndagsmorgonen den 5. Inne
i staden hängde dimman tjock och våt
över husen och gatorna voro botten
lösa. De djurgårdare, som emellertid
ville freda sina samveten och ej göra
Birre Nylund ledsen genom att skolka,
sökte sig väg genom dimma och slask
ned till Stadsgården där vännen Jocke
posterade hela morgonen för att dela ut
vintersäsongens fribiljetter på Saltsjö
badsbanan samt att tala om hur långt
vi fingo resa.
Förvåningen var stor, då man steg av
vid Igelboda, men Nylund hade verkli
gen en smula snö kvar. Vad som brast
i skidföre, hade han dock utmärkt för
mått att utjämna genom en förstklassigt
anordnad tävling.
Då lottdragningen skedde på fredag
anmälde sig fyrtio skidlöpare, men vid
starten infunno sig endast 20. Med 5
min:s mellanrum avgingo vi från Igelbo
da station för att gå till »sjön 500 mtr
väster om »T» i Trehörningen», alltså
den första kontrollstationen.
Ungdomsavdelningen och klass III ha
de härifrån att taga sig fram till Saltsjö
badens badhotell.
Till första kontrollen förskaffade sig
unge Nylund ett duktigt försprång med
åtskilligt bättre tid än någon i övriga
klasser, detta genom att följa landsvägen
över Trevinge. Alf Wetterlind använde
hit dubbelt så lång tid på grund av då
lig orientering. Öva kart- och kompass
läsning!
Klass I och II fortsatte från denna kon
troll till »B T» 500 mtr sydost Tenntorp.
Här fanns inga vägar varför så gott som
alla löpare togo vägen genom terrängen,
där snön låg tung och blöt, där det ofta
bar ned på myrarna och där B. K. låtit
ris och bråte ligga kvar.
Vid »B. T.» hade ordningsföljden i
klass I ej nämnvärt förändrats; klass II
samt old boys åkte härifrån direkt till
badhotellet.
Knata Söderberg visade att han även
är skidlöpare, krafterna finns och tekni
ken, kommer. Bomgren, som väl är vår
äldste aktive skidlöpare hade ingen god
dag, hans rast vid Erstavik tycks ha va
rit lång, ty många voro de löpare som
»kört om Bomgren vid Erstavik». Men
heder åt den, som icke »lägger upp» vid
dessa år, utan idrottar för att det roar
att idrotta!
Klass I fortsatte från »B T» till Skarp
neck, vilken distans blev för mången en
svår nöt att knäcka, icke minst för vår
»storrännare» Hansson. Wilhelmson och
Berg, en ny förmåga från Umeå, letade
även i timtal förgäves efter Skarpneck,
den förre lär t. o. m. ha förnekat att
denna plats funnes.
Hanson, Tandberg och Wetterlind hit
tade dock till sist fram, den sistnämnde
gick efter kompass terrängledes alla
sträckor och de fingo sig ett verkligt fot
bad i Ältasjöns isvatten. Vid Erstavik
träffade man som sagt Bomgren och just
då skymningen som rått hela dagen höll
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på att övergå till mörker, framkom man
med uppluggade skidor till målet: bad
hotellet.
Det hade denna dag nog varit bättre
om målet förlagts till Restaurangen, Alf
Wetterlind tyckte visst det också, han
letade där efter målet en halvtimme, nå
got bad fingo vi ej den dagen.
Även om man ej kan säga att tävlin
gen gick flott undan vad själva löpnin
gen beträffar, passar jag likväl på till
fället på de tävlandes vägnar tacka hr
Nylund, de stackars frysande kontrollan
terna och vår vän Jocke för det först
klassiga sätt varpå vår första och läro
rika orientering anordnats. Men I täv
lande: kom ihåg karta och kompass!

Tävlingsresultaten blevo:
Klass I: 1. Åke Wetterlind 3.19,48;
2. O. B. Hanson 3.53,26; 3. G. Tandberg
4.57,6.
Klass II: 1. E. Svärd 2.44,44; 2 C.
Lundgren 2.49,40; 3. Einar Pettersson
2.59,58.
Klass III: 1. E. Haag 1.36,3; 2. Kna
ta Söderberg 2.10,40; 3. Helge Kjellstrand
2.15,55.
Oldboys: 1. C. Höglund 3.59,37; 2.
O. Bomgren 5.28.
Ungdomsavdel.: 1. Bernt Nylund
1.28,23; 2. G. Pettersson 1.45,24; 3. Alf
Wetterlind 1.46,36.

Skidbindningar.
Kraven på en god skidbindning är styr
fasthet, hållbarhet, enkel konstruktion
samt att bindningen är lätt att av- och
påtaga. Det är av lika stor vikt att äga
en god bindning som ett par goda skidor.
Vi kunna indela bindningarna i läder
bindningar samt mer eller mindre meka
niska järnbindningar. Läderbindningen är
den äldsta och användes fortfarande i
stor utsträckning i våra nordligaste land
skap tillsammans med den osulade lapp
pjäxan. För landsvägslöpning kan en
lappbindning, bollnäsbindning eller »mili
tärbindning», vilka samtliga bestå av en
bred lädertårem och en smalare bakrem
vara till fyllest, men de kunna ingalunda
anses fylla måtten på en förstklassig
terrängbindning.
I och med att krav framvuxit på ökad
stabilitet hos bindningen har en del upp
finningar gjorts av bindningar som helt
eller till en del bestå av metall och sam
tidigt har lappjäxan ersatts med den gro
va tjockbottnade skidkängan. Den äldsta
av dessa mekaniska bindningar och den
som fortfarande otvivelaktigt står främst

är Huitfeldts bindning, uppfunnen av
norrmannen kand. Fritz Huitfeldt och av
alla Djurgårdarens läsare så känd att
den ej tarvar någon ingående' beskriv
ning. Vare nog sagt att tåremmen är
ersatt med ett tåjärn som nog bör av
passas efter skon att varje rörelse av
foten omedelbart fortplantas till skidan.
En del bindningar, Bergs ballapabind
ning m. fl. äro endast försök till förbätt
ringar av Huitfeldts bindning. Den mo
difikation av denna som för terränglöp
ning är den mest lämpliga må det tillåtas
mig att med några ord beskriva.
Tåjärnet bör vara helt, ej det inre par
tiet utstansat samt bakremmen medelst
kopparnitar direkt fastnitad vid tåjärnet.
Bakremmen bör dessutom ej vara i tre
delar och försedd med två spännen, två
delar samt spänne på utsidan av foten
är nog. Då Dethlefsens spännapparat ej
alltid är tillförlitlig bör den åtminstone
ej användas på tävlingsskidor. Bakrem
men hålles uppe antingen av en klack
skålla eller enklast av ett par ringmärlor
som man själv skruvar in i klacken.
I Norge, där inan tidigare än här in
sett vikten av att skidan sitter styrfast
på foten, och där naturligtvis den svå
rare terrängen tvingar till användning
av kraftiga bindningar, finnes den s. k.
Bergendahls bindning, ej uppfunnen men
väl använd av Norges skikonge, Lauritz
Bergendahl.
Denna bindning fyller de högst ställda
anspråk på styrfasthet, den är nämligen
tillverkad av mässing, två krampor som
fasthållas med varandra genom en tå
rem griper med den nedre delen fast i
skosulan. Denna bör då vara tjock och
gå ett stycke utanför skon, tåremmen
berör ej alls tån vilket förhindrar sko
skav. Den enda punkt som alltså beröres
av bindningen är sulan, fotskador föror
sakade av bindningen äro således uteslut
na. Bindningen är likväl ingen idealisk
löpbindning då en sådan bör medgiva fo
ten någon smula rörlighet i själva bind
ningen, en sak som underlättar glidet.
Såsom bindning på fjällskidorna är Ber
gendahls emellertid utmärkt, dock bör
man för säkerhets skull ej plugga igen
remhålet, för att vid en eventuell brist
ning av metallkrampan kunna avhjälpa
skadan genom en provisorisk långrems
bindning.
Vad fotplattorna beträffar är sådana
av gummi refflat på längden de bästa
ehuru i dessa tider näverplattorna på ett
gott och billigt sätt ersätta de förra.
Efter avslutad skidsäsong, då skidorna
vallas, får ej heller bindningarna bliva
utan tillsyn. Eventuella skador repare
ras och läderremmarna insmörjas med
fettämne. Vid vallning böra helst dessa
avlägsnas från skidan.
W.

Brottning.
Linnéas propagan
datävlingar.
Djurgårdarna åter på arenan, domine
rande i fjädervikt.

Vid de av Idrottsföreningen Linnéa an
ordnade Internationella brottningstävlin
garna, som höllos söndagen den 8 dec. i
Cirkus å Djurgården, deltogo inalles 5
djurgårdare, nämligen bröderna Svens
son, K. Källström, A. Nevelius och H.
Pettersson.
Det var länge sedan våra pojkar haft
tillfälle beträda mattan vid offentliga täv
lingar i Stockholm. Det var en paus än
da sedan april, då svenska mästerska
pen höllos här.
Tack vare ett raskt ingripande från
Idrottsföreningen Linnéas sida, som på
passligt inbjödo de båda finnarna Wäre
och Friman, vilka voro på turné runt
Skandinavien, höllos dessa tävlingar med
ett rätt talrikt antal deltagare, inalles
17 st.
Förutom finnarna och djurgårdarna
deltogo de båda brandmännen, våra
gamla bekanta Mellin och Sven Olsson.
Från landsorten märktes främst Fritz
Johansson, Sparta, Malmö, och Holger
Lindberg, Eskilstuna.
Västerås S. K. hade sänt 4 represen
tanter.
Eskilstuna hade förutom Lindberg sänt
en ny lovande förmåga Isidor Karlsson.
Tävlingarna, vilka föregåtts av stor
reklam, hade samlat fullsatt hus, då de
började, vilket våra brottare i vanliga
fall ej äro vana vid, men dylikt är ju
blott till att höja stämningen och det blir
verklig geist på det hela.
Det som härvidlag även understödde
stämningen voro de nya reglerna, som
nu tack vare den begränsade tiden om
15 min. i två omgångar med 1 min. paus
som mellanakt, givetvis tvinga brottarna
att söka nå resultat fortast möjligt.
De nya reglerna syntes även få brot
tarna att sätta fart på deras matcher, ty
av samtliga 21 matcher slöt endast en
match på 30 min. (maximitid), men in
verkade härvidlag nog i viss mån ock
förhållandet att exempelvis segrarna i
respektive klasser voro sina medtävlare
överlägsna.
Och nu till tävlingarna; av våra fem
djurgårdare gingo 4 i fjädervikt och en,
H. Pettersson, i lätt mellanvikt.
För att börja med fjädervikt möttes
här som dagens första par Källström och
Nevelius. Källström visade rätt god gå
påaranda första min. men föll snart till
baka och fick efter 8 min 15 sek. se sig
placerad i mattan av den smidige Neve
lius.
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Som andra par gick F. Svensson o. A.
Andersson, Västerås S. K. Efter 6 min.
30 sek. arbete hade den aggressive Frit
jof förpassat sin konkurrent på regelrätt
sätt medelst en snabbt utförd mara i
mattan.
Vidare möttes i denna klass Gottfrid
Svensson och Källström. Gottfrid syntes
ha brått, lik Fältström vid spelen 1916.
Då Fältström den gången deltog, gav
han sina motståndare till hälsningskomst
på mattan »Skynda dig, paug, ty jag har
brått fästmön min sitter på läktar’n och
väntar festårru». F. vann också samt
liga sina matcher på cirka 8 min. om jag
minnes rätt och blev segrare i sin klass
vid 191'6 års spel. Gottfrid tycktes också
vara besatt med brådska vid dessa täv
lingar, men så hade »Gotte» både gum
man (nygift), far, mor och bröder på
läktarn. Alltnog efter 1 min. 15 sek. var
Källström expedierad.
Träna mera Källström!
Senare mötte så Gottfrid sin yngre
broder Fritjof. Det blev en hård och
»klämmig» match i stående, nära nog den
enda av samtliga som pågick i stående
hela matchen igenom.
Fritjof, som vuxit till sig, bjöd sin äl
dre broder gott motstånd, men blev till
slut med Lindén-greppet lagd efter
4 min. och 28 sek.
Härmed var Gottfrid segrare i sin
klass.
Försvara platsen lika gott vid förbun
dets tävlingar i slutet av januari, Gott
frid!
Om andra pris i fjädervikt möttes vå
ra djurgårdare Nevelius och Fritjof
Svensson. Det var en synnerligen trev
lig match. Den föreföll den initierade
som en uppvisning, men Ni tog väl sa
ken på allvar, pojkar? Alltnog det arbe
tades i 15 min. därefter på poäng. Ne
velius visade ännu en gång sin eminenta
smidighet, där han ofta kom Fritjofs gå
påarlust att dra kortaste strået.
Efter 16 min. fick dock Fritjof överta
get och efter en anbragt backhammer
placerades Nevelius i mattan.
Härmed voro de tre första platserna i
fjädervikt belagda av djurgårdare.
Övriga matcher i fjädervikt vunnos
lätt av samtliga de 3 pristagarna.
I lätt mellanvikt fick Herman Petters
son, ensam djurgårdare, möta den fruk
tade finska och olympiska mästaren
Wäre.
Huru resultatet skulle gestalta sig
visste man ju på förhand, men Herman
bjöd dock finnen ett gott motstånd. Fin
nens teknik och större styrka gjorde sig
dock märkbart gällande och efter 3 min.
20 sek. vann Wäre medelst nackgrepp.
Herman, träna, träna mera och tag
med Wille. Men glöm ej heller detta!
I denna klass fick Herman vidare möta
Lindgren, Linnéa. Denne, som gått
mot Wäre i nära 4 min., blev här expe
dierad av Herman redan efter 1 min.
Grepp: nacksving. Härmed var Herman
2:dre pristagare.
Av övriga matcher var mötet mellan
Mellin och Fritz Johansson, Malmö, syn
nerligen intressant. Det var en livfull
och ytterst spännande kamp, där de bå
da brottarna 'använde en stor del av den
tekniska brottarreportoaren för att söka
övertrumfa varandra.

Mellin, som föreföll vara överlägsen,
väntades hemföra segern, men efter 12
min. 41 sek. föll han på eget grepp.
I lättvikt fick man tillfälle se den om
talade finske mästaren O. Friman, som
med bravur avfärdade samtliga sina
motståndare.
En så duktig brottare som Holger
Lindberg avfärdades på 5 min., vilket är
nog talande bevis för Frimans förmåga.
Finnarna hade nog huru vältränade vå
ra svenska brottare än varit vunnit,
men segrarna hade ju kunnat blivit svå
rare att ernå om det funnits god träning
bakom de svenskas prestationer.

Brottning fordrar en lång och syste
matisk träning för att kunna lämna go
da resultat. Se finnarna.
Djurgårdsbrottarna böra därför lägga
på minnet att vägen till seger leder en
dast genom träning och rationell sådan.
Tävlingarna, vilka voro av internatio
nell karaktär med endast 2 utländska
deltagare, de båda finnarna, voro ej av
någon högre valör, men som propagan
datävlingar inför den stora allmänheten
voro de utmärkta.
»Linnéa» som var arrangör är värd en
eloge från brottningsintresserades sida
för sitt vid dessa tävlingar nedlagda ar
bete och för den storartade prissamling
som föreningen hopbragt vid dessa täv
lingar. Det ekonomiska resultatet, som
lär ha varit mycket gott, är föreningen
väl unnat och det är att hoppas denna
brottarerecett skall framkalla brottare
även på Söder, ty endast med konkur
rens här i staden går vägen mot höj
derna.
Revansch
på
»kongeriget
Skaune»!
Här nedan följer prislistan.
Som framgår av samma utdelades även
extrapris för vacker brottning.
Den sympatiske Mellin borde även
hugnats med ett dylikt.
Den mannens arbete på mattan är en
sann fröjd för ögat för den verklige
brottningsentusiasten.
När kommer nästa brottning? Jo, i
januari då Atletikförbundet anordnar ett
större skandinaviskt meeting med in
slag av några finnar och eventuellt nå
gon eller några av kontinentens mata
dorer på området.
Stockholm i december 1918.

Hj. Sdh.

Fjädervikt: 1. G. Svensson,
D. I. F., 2. Fr. Svensson, D. I. F., 3.
A. Nevelius, D. I. F.
Lättvikt: 1. O. Friman, Finland,
2. H. Lindberg, Eskilstuna, 3. I. Karls
son, Eskilstuna.
Lätt mellanvikt: 1. E. Wäre,
Finland, 2. H. Pettersson, D. I. F., 3.
A. Lindgren, Linnéa.
Mellanvikt:
1. Fr. Johansson,
Sparta, Malmö, 2. W. Melin, Brandkåren,
3. Sven Olsson, Brandkåren.
Extra priser för vacker brottning till
delades O. Friman, Finland, A. Neve
lius, D. I. F., E. Wäre, Finland, I. Karls
son, Eskilstuna.
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Brottningssektionen
höll allmänt sammanträde den 18 dec.
1918 i Stadionlokalen.
Till styrelse för kommande arbetsåret
valdes följande medlemmar: Ordförande.
E. Ahlström, sekr.: C. Hj. Skoglundh,
mat.-förvaltare: Gottfr. Svensson, adj. le
damöter: H. Pettersson och A. Anders
son.
Till instruktörer under pågående trä
ningstider valdes: G. Svensson, F. Svens
son och A. Nevelius.
Följande träningstider och dagar an
slogos: tisdagar och torsdagar kl. 7—10
e. m., sön- och hälgdagar kl. 10—12 f. m.
Vidare beslöts att anordna tränings
tävlingar i en serie om tre omgångar
öppna för alla brottare tillhörande Sthlms
distriktet.
Beslöts att tävlingarna skulle anord
nas i tvenne avdelningar.
Avdelning I för brottare som erövrat
pris å allmän tävling. Avdelning II för
juniorer och dem vilka icke erövrat pris
å allmän tävling.
Tävlingarna skola gå i 2 klasser i båda
avdelningarna.
Bantam, fjäder och lättvikt gå i samma
klass (klass A).
De båda mellanvikterna och tungvikt
gå ävenledes i en klass (klass B).
Första serietävlingen bestämdes gå av
stapeln i Stadionlokalen den 28 janu
ari och sekr. fick i uppdrag utfärda in
bjudan till brottningsutövande förenin
gar inom Stockholms distrikt. Denna
dag tävla A-klassens båda avdelningar.
Den andra tävlingen går den 4 febr. med
B-klassen.

Vet Ni
att internationella brottningstävlingar
i verkligt stor stil, de största sedan spe
len 1912, komma att anordnas av Sven
ska Atletikförbundet den 25, 26 och 27
januari å Djurgårdscirkus;
att vid dessa tävlingar komma föl
jande länder att representeras: Danmark,
Finland, Norge, Ryssland, Sverige, Tysk
land, Ungern (event.) och Östersjöpro
vinserna;
att Europas och troligen världens
minsta amatörbrottare, ryssen Cheftelo
vitz, kommer att deltaga;
att eliten av Sveriges främsta brot
tare komma att deltaga, däribland Ahl
gren, därest tillräckligt antal brottare
anmäla sig i tungvikt, verkliga motstån
dare av klass;
att dessa tävlingar äro de första Ut
tagningstävlingar till dels de Finska spe
len i Hälsingfors under februari, därest
nu ej dessa komma att inhiberas på
grund av vissa stridigheter mellan de
svenska och finska brottningsledande,
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dels och till de Nordiska mästerskapen J
Köpenhamn, vilka komma att hållas där
städes i april (skärtorsdagen);
att H. K. H. Kronprinsen behagat upp
ställa ett hederspris vid dessa förbundets
tävlingar;
att förutom detta pris en hel del stora
hederspriser skänkts till dessa tävlingar;
att alla djurgårdare vänta att Ni brot
tare skola hävda föreningens färger vid
dessa tävlingar på gammalt känt djur
gårdsmanér, att varje man i laget gör
sin plikt.
Alltså på’n igen.
Träning och åter träning.
Hj. S.
o

Årssammanträde.
Brottarna ha sammanträtt och till ny
styrelse valt: E. Ahlström, ordf., C. Hj.
Skoglundh, sekr., G. Svensson, mat.-förv.,
A. Anderson och Herman Petterson.
Till instruktörer att å föreningslokalen
bispringa våra brottare med råd och
dåd utsågos E. och G. Svensson, samt
Nevelius.
I likhet med boxningssektionen kom
mer brottningssektionen att under vin
tern och våren anordna träningstävlin
gar mot främmande brottare å förenin
gens lokal.

Boxning.
Boxningssektionen
besitter en ovanlig livaktighet. Instruk
törerna äro emellertid inte mer överho
pade med arbete än att många fler av
föreningens medlemmar om måndagarna
och fredagarna kunna få tillfälle till en
vägledning i the nobel art of selfdefence.
Det är inte nödvändigt att gå med på
övningarna i uppvisnings- eller tävlings
syfte, utan varje medlem bör kunna gå
dit och lära sig grunderna till det rätta
självförsvaret för nöjets, motionens och
nyttans skull.
Och varför inte ta ut valuta för med
lemsavgiften.
Särskilt fotbollspelarna borde gå upp,
en gång i veckan åtminstone, och få sig
litet kroppsrörelse till sommaren.

På överstyrelsens bord
ligger för omedelbar behandling dels nya,
moderna stadgar för föreningen, dels reg
lemente för Djurgårdens idrottsförenings
hjälpfond.
Det senare är ett förslag, i sitt slag
unikt och för alla andra föreningar i
Sverige främmande, som vi vänta myc
ket av. Det är ingenting mer och in
genting mindre än en understödsfond för
föreningsmedlemmar, som under idrotts
övning råkat genom olyckshändelse ska
da sig och blivit till arbete för någon tid
omöjliggjorda.
Att stadgarna nu efter sju mödor och
åtta kommittéer äntligen blivit diskus
sionsfärdiga är enbart glädjande, och ty
der på den nu sittande överstyrelsens —
åtminstone en dels, den arbetande, av
den — energi och handlingskraft samt
klara blick för vikten av fasthet i den
inre organisationen såsom grundval för
arbetet utåt.

Härs och tvärs.

Minneslista.
16 jan. —16 febr.
Torsdagen den 16 januari.
Skidsektionen. Ordinarie kvälls
tävling å 20 km. (event.)
Lördagen den 18 januari.
Invigning av Hammarby skidbacke.
(Event. uppskjuten till »Hammarby
dagen»).
Söndagen den 19 januari.
Invigning av Hammarby skidbacke.
(Event. uppskjuten till »Hammarby
dagen»).
Söndagen den 19 januari.
Bandy. Djurgården—Stockholms-Kam
raterna i Sv. mästerskapet. Stadion.
Måndagen den 20 januari.
Boxningssektionen. Träningstäv
lingar mot främmande boxare. In
träde: 25 öre.
Söndagen den 26 januari.
Skidavdelningen. Ungdomstävling
(event.)
Söndagen den 26 januari.
Söderteljetävlingarna å skidor.
Back- och terränglöpning. Fältskjut
ning.
Söndagen den 26 januari.
Budkavlelöpning.
Distriktsmäs
terskapet, 80 km.
Tisdagen den 28 januari.
Brottnings-avdelningen.
Trä
ningstävlingar mot främmande brot
tare. Fjädervikt och lättvikt. Inträ
de: 25 öre.
Lördagen den 1 februari.
Första Hammarbydagen. Sven
ska mästerskapet å skridskor, 500
och 10,000 mtr samt Sv. mästerska
pet i skidåkning.
Söndagen den 2 februari.
Andra Hammarbydagen. Sven
ska mästerskapet å skridskor, 1,500
och 5,000 mtr, nationell längdlöpning
å skidor (4 klasser) samt nationell
backlöpning.
Tisdagen den 4 februari.
Brottningsavdelningen.
Trä
ningstävlingar mot främmande brot
tare: mellanvikt och tungvikt. Inträ
de: 25 öre.
Torsdagen den 6 februari.
Allmänt sammanträde. Diplomoch medalj reglementet. Hjälpfonden.
Kandidatnämning till årsmötet.
Söndagen den 9 februari.
Framåts tävlingar samt nationell
backlöpning å Fiskartorpet.
Söndagen den 16 februari.
Saltsjöbadsdagen. Internationell
komb. back- och terränglöpning. In
ternationell backlöpning. Nationell
längdlöpning.

Djurgården dominerade fullständigt
Stockholms Fotbollförbunds prisutdel
ning. Fyra av de ståtligaste bunkarna
gick till föreningen och i tre tävlingar
dessutom hade föreningens lag placerat
sig främst. Prislistan såg ut sålunda:
Stockholmsserien klass III 1917
l:a pris C-laget.
Juniorserien i fotboll 1917
l:a pris Juniorlaget.
Juniorserien i bandy 1918
l:a pris Juniorlaget.
Stockholmsserien klass I 1918
3:e pris B-laget.
Stockholmsserien klass II 1918
2:a pris C-laget.
Stockholmsserien klass V 1918
l:a pris D-laget.
Distriktsmästerskapet i fotboll 1918
Mästare A-laget.

*
Jönson fick i Idrottsbladet en hel del
oförtjänta blommor såsom någon slags
primus motor för B-, C- och D-lagen.
Man har anmodat oss att i rättvisans
namn meddela, att C- och D-lagen ha
hållit ihop på sin egen inneboende kraft
och gamla sammanhållning och att B-
laget, uppkommit på Alas och Per Uls
initiativ, till sist även blev ett gäng, som
av sig själv höll ihop matcherna och
säsongen igenom.

*
Det där om badning om fredagarna till
sammans med Neptun i Centralbadet
borde i större utsträckning begagnas av
medlemmarna. Avgiften är ju låg, 50 öre,
sällskapet, gamla Djurgårdare allesam
mans, enbart sympatiskt, och nöjet, där
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om lider intet tvivel, stort och skönt och
i lycklig kombinering med nytta. Cle
tus Anderson tar emot och hand om
Djurgårdarna. Det är inte alls frågan
om tävlingssimning, utan rätt och slätt
badning. Den som har några talanger
i vattenväg kan förstås få tillfälle att ut
veckla dem. Under god ledning.

*
Djurgårdens Idrottsförenings arkiv har
under många år varit en vacker tanke.
Men hittills bara en tanke. Nu tycks det
bli något utav även där. Ala, som fått
hand om det, har lyckats få ihop en del
böcker, och av bl. a. Svenska Andels
förlaget och Björck & Börjeson begåvats
med från dessa förlag utkomna idrotts
böcker. När arkivet någorlunda ord
nats, kunna medlemmar på kortare tid
bli i tillfälle till lån av böcker.

*
En av Djurgårdens äldsta medlemmar,
redaktör Johan af Klercker, insjuknade
på sin tid i spanska sjukan, varpå följde
dubbelsidig lunginflammation.
Det är oss en stor glädje att kunna
meddela, att vår inom och utom förenin
gen så högt aktade Klehan lyckligt ge
nomgått sjukdomen.
Inom parentes kan påpekas, att redak
tör af Klercker var en av de mera lyc
kade föreläsarna på fotbolldomarekursen.
Hans ingående kunskaper om reglerna
och hans förmåga att lugnt och konsist
klargöra deras betydelse senterades liv
ligt av auditoriet.

Överstyrelsen ligger i underhandling
med Stadions styrelse om anläggandet
av ett trägolv i det stora rummet i före
ningens klubblokal i Stadion. Kan en
överenskommelse komma till stånd, vore
det ur alla avseenden mycket lyckligt.

7

Observera!
MEDLEMSAVGIFTERNA INOM
D. I. F. ÄRO:

Inträdesavgift .................. Kr. 2:—
Årsavgift över 20 år...... „ 5:„
17—20 år ....... „ 3:„
under 17 år (ung
domsavd.) ...... „ 2:„
damavdelningen . 3: —
Ständig medlemsavgift ... „ 30:OBS.! Ständig medlem samt
ungdoms- och damavdelningarna
ingen inträdesavgift.

Brottningsintresserade!
Juniorer och övriga äldre såväl ny
börjare som mera försigkomna friska vil
jor äro välkomna i brottarnas leder.
Brottning är en utmärkt idrottsgren att
utöva och bibehålla sin form under den
långa vintern.
Gör ett besök och åse träningsarbetet
å de tider som synas här ovan och Ni
hälsas alltid välkomna till ett nacksving!

Officiellt.

Föreningsmärken

FÖRLOVADE.

tillhandahållas å expeditionen till ett pris
av kr. 2:25 för små och kr. 3:25 för
stora.
Skattmästaren.

Axel Isaksson
och
Elsa Nordström.

TACK.
Ett hjärtligt tack
till Djurgårdens idrottsförenings med
lemmar för den stora penningsumma
(105 kr.), som tillhandakommit mig ge
nom B. Nylund under min sjukdom.
Olle Tandberg.

Tack.
Till dir. Carl W. Petersen, som med
varm hand skänkt kronor 500:— till in
köp av backskidor för pris i backtävlin
garna inom föreningen framföres genom
Överstyrelsen föreningens varma tack.
Överstyrelsen.
Materialförvaltaren
uppmanar sektionsstyrelsernas material
förvaltare att omedelbart insända för
teckning över föreningen tillhörande ma
terial i och för uppgörande av stadgeen
lig förteckning, som fordras för bokslu
tet.
Materialförvaltaren.
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ANNONSPRIS:

utkommer med 12
nummer om året
och utdelas gratis
till föreningens
medlemmar.

10 öre pr mm.
spalthöjd.

Annonsavdelning.

(Spaltbredd 100 mm.).

Marginalannons
10 Kr.
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