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HÅLL TUNGAN RÄTT I MUNNEN!

Ofta har man sagt åt mig: ”Skriv 
en åthutning i medlemsbladet åt dessa 
dussintal medlemmar, som finna det 
med sitt nöje förenligt att tjata och 
gnata på andra medlemmar”.

Men jag har inte velat det. Ty jag 
har inte trott så mycket på förekom
sten av tjat. Jag har nämligen alltid 
funnit Djurgården vara en samman
slutning av KARLAR.

Hur stor är inte min besvikelse nu, 
då jag finner att kamratkretsen inte 
innehåller enbart äkta pärlor utan 
även förfalskningar, imitationer, glas
bitar, lysande gods, gubevars, men 
oäkta.

Det har sålunda inte heller undgått 
det friska Djurgården att bli mask
stunget. Men en ihålig tand kan man 
plombera. Det gäller bara först att 
borra bort det sjuka.

Och det måste göras genast.
Ty nu säga vi ifrån, vi äkta djur

gårdspojkar, att nu skall det vara slut 

med allt tjat. Och därmed punkt. 
Vid första tillfälle någon överraskas 
med att kinka över en kamrat, miss
tänkliggöra en god handlings ärliga 
avsikter, låta den personliga fördelen 
gå framför allt, tala illa om nästan 
— vid första tillfälle någon överras
kas med tjatet och gnatet, då har han 
åtgärder att vänta.

Jag har överraskat mer än en som 
låtit personlig antipati vara mer av
görande vid sammansättningen av t. 
ex. ett fotbollslag än skicklighet Jag 
har överraskat mer än en som tjatat 
all arbetslust och allt intresse ur en 
annan, som varit duktigare och på
litligare.

Och det har kommit mer än en till 
mig och beklagat sig, jag försäkrar 
beklagat sig med sorg och förtvivlan, 
över att någon — oöverlagt eller av
siktligt, vill jag låta vara osagt — 
kränkt honom, sårat den stolthet, som 
är en härlig egendom hos alla unga 

friska pojkar. Det finns många som 
kommit till mig, fulla av grämelse 
över en oförrätt.

Ytterst har denna olust hos ett fler
tal medlemmar sin orsak hos en ren 
despotism hos ett fåtal. Ett fåtal, 
som inte äro mogna att leda despo
tiskt och som ideligen visa sig sakna 
den vida syn på ting och händelser, 
som gör ledaren. Ett fåtal som älska 
att omgiva sig av ifavoriter, icke all
tid men sällan av idrottsligt fram
stående kvalitet. Ett fåtal, som äl
ska att tjata på andra bakom ryggen 
och gärna bilda partier emot den de 
avse att — i de flesta fall — få bort.

Att ni inte skäms, tjatare. Att 
vilja heta karlar med sådana käring
fasoner. Att inte ett ögonblick tänka 
på att det aldrig kan bli tal om ett 
starkt Djurgården förrän det bildats 
ett enigt Djurgården. Att inte ha 
mer sinne för begreppet djurgårdare.

Håll tungan rätt i munnen!
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EN BREDSIDA ÅT DJURGÅRDEN.
”Djurgården ohjälpligt i dödvat

ten.”
Stod det här om dagen, sorgligt att 

skåda, som rubrik i en daglig tid
ning.

”Djurgården håller på att spela bort 
sin popularitet, hela sitt anseende, sin 
publik, etc.”

Stod det i en idrottstidning vid ett 
annat tillfälle.

Och mångfallt mera har det skri
vits i samma stil.

Vad är då allt detta? Först och 
främst och värst av allt: det är san
ning. Därnäst är det en stor olycka, 
som fallit över oss.

Det är en mycket allvarlig historia 
detta. Som inte får klaras av med 
en axelryckning, skjutas åt sidan med 
ett ”det blir väl bättre” eller läggas 
till handlingarna med ett godkännan
de. Nej, den måste utredas — och 
det ordentligt också.

Var ligger felet!
Ja, om det vore ett fel, vore det 

kanske lätt att sätta fingrarna på och 
klämma till. Men anledningarna till 
denna A-lagets misär äro, gud nåde 
oss, nog så många. — Med risk att 
”få på skalln” av en eller annan vå
gar jag härmed ta ett extra hårt tag 
med svampen. Jag är dock viss om, 
att de rättänkande och allvarliga — 
som kunna ta ett ärligt ord för vad 
det är, som vilja förstå hur vi ha det, 
vi som faktiskt lida igenom matcher
na, våndas inför referaten och gräma 
oss grå av glåporden, som vilja åstad
komma någon ändring i detta kaos 
— jag är viss om att dessa alltjämt 
skola förbli mina vänner.

*
Först och främst är det strunt med 

träningen. Det går inte, pojkar, att 
skylla på Tranebergs oanvändbarhet. 
Förra året var Traneberg tillgänglig 
(t. o. m. med engelsk tränare) — och 
då tränade A-lagets spelare i genom
snitt minst av alla därute. Och inte 
går det, att i dessa, gunås så bistra, 
tider att skylla på bristande tid. — 

Om det nu ovillkorligen skall skyllas 
på någonting, så skyll på bristande in
tresse, det går bra, eller på ett abso
lut ofattbart nonchalerande av trä
ningens oerhörda betydelse, det går 
bäst. — Finns det intresse, och finns 
det blick för att det är träning som 
fattas, så är Östermalms Idrottsplats 
numera aldrig befolkat före kl. 7 e. 
m. och planerna tillgängliga i all av
skildhet dessförinnan.

*
Så fattas det humör. Spelhumör 

av den sorten, som fordom knäckt 
alla Sveriges lag, och som tagit hem 
mästerskap och dyrgripar i stor ska
la. Över lagets spel har legat en 
hopplöshetens tvångströja, en olust 
som varit pinsam att bevittna. 
Sex minusmål tre gånger ha inte 
berott på ett svagt försvar utan 
på lagets moraliska undernärdhet. 
Aderton minusmål! Det är, så 
att man kan bli galen av för
tvivlan. Och inför detta — inte ett 
försök till samling! Nästa match, 
samma trall — fyra minusmål.

*
Var är viljekraften? Den där knut

na handen i byxfickan och löftet på 
— nu eller aldrig! Den där förmå
gan att taga sig samman, växa inför 
uppgifterna — och växa dem över 
huvudet. — Aldrig har då den sak
nats i ett djurgårdslag. Det var den
na viljekraft, denna okuvliga vilja, 
som i höstas gav laget två mästerskap 
genom segrar över lag, som kanske 
voro spelstarkare, men inte ägde 
Djurgårdens stål. — Svara mig inte 
nu med, att i svenska serien intet 
står att vinna. Inte nu står det något 
att vinna. Men i våras, när serien 
togs upp, hade Djurgården den bästa 
ställningen av alla lag i serien. Och 
hade möjligheter även efter de första 
nederlagsmatcherna att nå en utmärkt 
placering. I alla händelser så har 
hela tiden djurgårdsnamnets anseende 
stått på spel, och det har kanske va

rit viktigare än alla serieplaceringar 
och mästerskap.

*
Förmildrande omständigheter. Visst 

finns det sådana, med sjukdomsfall, 
och andra förhinder för spelarna, 
med ty åtföljande omplaceringar ide
ligen i laget. Men vi få inte skyla 
över med än det ena, än det andra. 
Vi måste låta fel vara fel. Och se 
förhållandena ärligt i ansiktet.

Att ett omslag skall ske, det hoppas 
vi så innerligt allesammans. Men, 
herregud, hoppas! Det är ju inte 
detsamma som att veta. Och vi må
ste veta något snart nu. Veta att 
spelarna beslutat återvinna sympatier, 
publik, mästerskap, allt.

Men framför allt annat våra hjär
tan.

Good luck, nu, pojkar, ett ljungan
de hej på vägen mot hösten, ett hjärt
ligt lycka till från oss alla tusen djur
gårdarna, önskar Eder

Ala.
P. S.

Sedan ovanstående skrivits ha in
träffat ett par händelser, som i viss 
mån måste betraktas som glädjande 
tilldragelser.

Nocke har börjat träna. Utan att 
förstora betydelsen av hans inträde i 
laget betyder det i alla fall kolossalt 
mycket, först och främst i spelstyrka, 
dessutom rent moraliskt. Hur många 
gånger har jag inte hört både spelare 
och andra i de värsta motgångarna 
haka sig fast vid detta: ”bara Nocke 
ville komma”, ”när Nocke kommer 
blir det nog bra igen”. Jag skulle 
vilja polemisera mot denna håglöshet, 
denna brist på egen kraft, men efter
som nu Nocke har kommit, så uttalar 
jag bara min egen förhoppning och 
tro på hans ”andes” kraft.

Den andra händelsen är att nästan 
hela laget flera gånger setts samlat 
till träning. Så gott som hela laget, 
det är fint; de frånvarande dessutom 
försedda med giltigt förfall. Detta 
är förvisso i allra högsta grad gläd
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FÖRSTA HALVÅRETS MATCHRESULTAT.

Lag Dat. Motspelare
Resultat

Transp. av 
resultat Mål

Transp. 
av mål

v. o. f. v. o. f. v. f. v. t.

A 28/3 Hammarby I. F............................................. Stadion. 1 2 3
A 3/4 Helsingborgs I. F......................................... Helsingborg — — 1 1 6
A 10/4 Norrköpings I. F. K..................................... Norrköping. 1 — — 2 0
A 17/4 Helsingborgs I. F......................................... Stadion. — — 1 0 1
A 24/4 Örgryte I. S.................................................. Valhalla. — 1 — 0 0
A 1/5 Eskilstuna I. F. K...................................... Stadion. — — 1 0 1
A 12/5 I. F. Linnéa.................................................. Stadion. 1 — — 2 1
A 16/5 Malmö I. F. K............................................. Malmö. 1 — — 3 2
A 20/5 Hammarby I. F............................................. Stadion. — — 1 0 6
A 22/5 Eskilstuna I. F. K......................................... Eskilstuna. — — 1 1 6
A 5/6 Malmö I. F. K. .......................................... Stadion. 1 — — 3 1

15 31A 12/6 Göteborgs I. F. K......................................... Stadion. — — 1 4 1 7 1 4
B 15/4 Hammarby I. F. B.................................... Hammarby. 1 — — 2 0
B 17/4 I. F. Linnéa B.............................................. Aspudden. 1 — — 7 1
B 24/4 A. I. K. B..................................................... Råsunda. — 1 — 1 1
B 1/5 Västerås I. K................................................ Västerås. — 1 — 1 1
B 4/5 T. F. Olympia .............................................. Östermalm. — 1 — 1 1
B 13/5 Reymersholms I. K....................................... Östermalm. — — 1 0 3
B 15/5 Grycksbo I. F................................................ Crycksbo. 1 — — 3 1
B 16/5 Domnarvets G. o. I. F................................. Domnarvet,. — 1 — 3 3
B 25/5 Råsunda I. S................................................. Råsunda. 1 — — 1 0
B 8/6 Sundbybergs I. K......................................... Östermalm. — — 1 4 4 2 1 3 20 14
C 17/4 I. F. Linnéa, B............................................. Aspudden. — — 1 0 1
C 26/4 A. I. K. C..................................................... Råsunda. 1 — — 1 0
C Hesselby I. K................................................ Östermalm. — — 1 0 1
C 15/5 Norrvikens I. F............................................ Norrviken. 1 — — 3 0
C Södertelje S. K............................................. Södertälje. 1 — — 4 0
C 19/5 T. F. Tellus .................................................. Östermalm. 1 — — 2 0
C 26/5 Lidingö I. F. .............................................. Östermalm. — 1 — 1 1
C 2/6 Mariebergs I. K. B....................................... Östermalm. 1 — — 2 1
C 9/6 Norrmalms I. F............................................. Östermalm. 1 — — 6 1 2 2 0 15 4
D 27/4 A. L K. D..................................................... Råsunda. — — 1 0 2
D Vi I. F. Linnéa, C.......................... . .................. Aspudden. — — 1 1 3
D 10/5 I. F. Olympia B............................................. Östermalm. — — 1 1 3
D 24/5 Reymersholms I. K. B................................. Östermalm. — — 1 2 4

12D 7/6 Värtans I. K. B..................... . ................... Östermalm. 1 — — 1 — 4 2 0 6
E 30/5 A. I. K. E..................................................... Råsunda. — 1 — 3 3
E % Djursholms I. F. K. B................................. Östermalm. 1 — — 14 0
E 13/6 Stockholms I. F. K. C................................. Östermalm. 1 — — 2 1 — 4 0 21 3
Ju. 3/6 I. F. Linnéa, jun.......................................... Aspudden. 1 — — 3 1
Ju. I. F. Matteuspojkarna, jun......................... Östermalm. 1 — — 2 1
Ju. 17/6 I. K. Mode, jun............................................. Östermalm. 1 — — 3 — — 9 1 14 3

Old. Upsala O. K................................................... Östermalm. — — 1 — — 1 2 3 2 3

43 matcher 20 7 16 93 70

jande. Bättre sent än aldrig, om det 
också grämer oss att så mycket i år 
redan är förlorat. Men detta kan ju 
en anständig höstsäsong något repa

KLUBBAFTON
med dans anordnas på allmän begäran 
ute vid Traneberg.

TORSDAGEN DEN 7 JULI.

Vid halv-åtta-tiden börja vi väl, och 
det är ju klart, att alla medlemmar, som 
äro i lycklig besittning av medlemskort 
och damsällskap, begagna tillfället att 
åka dit ut. Hela nöjet kostar i värsta 
fall bara spårvagnsavgiften, då dansen 
går gratis.

Alla äro hjärtligt välkomna.
KLUBBMÄSTARNA.

rera. Och ett eller annat mästerskap 
lägga balsam på. Så träningens be
gynnande är i alla fall en mycket upp
ryckande händelse. D. S.
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ALLMÄN IDROTT.
VÅRTÄVLINGARNA

äro, när detta skrives, ännu inte fullstän
digt avslutade. Sålunda äro inte fler serie
resultat, än nedanstående från 100-meters
serien, klara. En hel del tävlingar hava 
emellertid hållits och ha nedanstående re
sultat uppnåtts, meddelade utan kronolo
giskt sammanhang:

HÖJDHOPP:
Seniorer:

1. Westerdahl 1,55 m.,
2. Huldt 1,50 m.,
3. Hellner 1,40 m. (efter omh.),
4. Svedelius 1,40 m., Boliner 1,40 m.,
5. Wennerholm.

Juniorer:
1. Ekdahl 1,35 m,
2. Carlsson 1,30 m.
Resultaten äro inte särdeles lysande.. 

Bland deltagarna saknades emellertid flera 
av våra bättre hoppare, Pihl t. ex.

800 METER:
Seniorer:

1. H. Eriksson 2.07,9 min.,
2. Svedelius 2.08,9 min.,
3. Nilsson 2.09 min.,
4. Hellner,
5. Westerdahl.

Juniorer:
1. Hamner 2.24,2 min.,
2. Carlsson 2.28,3 min.,
3. Jonasson 2.32 min.,
4. Ekdahl,
5. Barthel.
Seniorernas resultat äro i denna tävling 

alldeles utmärkta, uppnådda nere på detta 
knaggliga och illa skötta Östermalms I. P. 
De tre första männen besitta alla stora fy
siska förutsättningar för bedrivande av 
löpning, och torde alla kunna pressa sina 
tider avsevärt. Träningen bedrives mellan 
dessa med mycket stort, uppmuntransvärt 
intresse. Alla tre äro mycket jämna och 
vem som helst är (eller kan bli) kapabel 
att slå de andra båda. Hellner får spara 
sig litet nu; hans unga kropp tål ännu inte 
vid alltför hård påfrestning.

SPJUTKASTNING:
Seniorer:

1. Törnqvist 38,60 m.,
2. Torbiörn 36,35 m.,
3. Holmér 35,60 m.,
4. Granbacka 35,45 m.,
5. Boliner.

Juniorer:
1. Pihl 37,22 m,
2. Carlsson,
3. Lindh.
Här blevo resultaten, i en av ”Starka 

Djurgårdens” förr bästa grenar, genomgå
ende svaga. Men Torbiörn påstår att det i 
kasten fattas mest träning, så skicklighe
ten lär väl i sinom tid infinna sig.

1,500 METER:
Seniorer:

1. Svedelius 4.25,3 min.,
2. H. Eriksson 4.25,4 min.,
3. Nilsson 4.30 min.,
4. Norman.

Juniorer:
1. Hamner 5.03,2 min.,
2. Lindh 5.06,3 min.,
3. Wilensky,
4. Jonasson.

Pojkarna tyckas gå fram bäst å medel
distanserna. Svedelius slog denna gång 
Eriksson. Tiderna äro de bästa hittills; 
nedpressningen omfattar nu en 10 à 12 se
kunder, sedan pojkarna började träna or
dentligt.

LÄNGDHOPP:
Seniorer:

1. B. Nylund.5,74 m,
2. Törnqvist 5,10 m.,
3. Westerdahl 4,95 m.

Juniorer:
1. Kjellberg 5,27 m,
2. Wilensky 4,93 m.,
3. Hamner.
Nylunds resultat skäms ju inte precis för 

sig, fastän Berndt nog kan bättre, om han 
tränar. Skolungdomen Kjellbergs resultat 
är också anmärkningsvärt uppnått utan 
vare sig större träning eller stil.

400 METER:
Seniorer:

1. Svedelius 57,3 sek.,
2. H. Eriksson 59 sek., Nilsson 59 sek.,
3. Höglund 60 sek.,
4. Boliner 62 sek.

Juniorer:
1. Wilensky 58,9 sek.,
2. Kjellberg 59,1 sek.,
3. Jonasson,
4. Hamner.
Resultaten här äro i de båda grupperna 

mycket glädjande. Och ännu mera gläd
jande är det naturligtvis att vi kunna vän
ta att få se dem betydligt korrigerade. Av 
de båda ungdomarna ha vi med all säker
het mycket att vänta.

Ala 
100-meters serien.

Serietävlingen å 100 meter är nu av
slutad och vid det här. laget ha segrarna 
redan avhämtat de meterhöga guldbägare, 
som till sena tider skola minna dem om 
deras snabba framfart på kolstybben. Även 
om vi inte denna gång lyckats tangera 
världsrekorden så ha vi dock uppnått re
sultat, som endast med 1 à 3 sek. avvika 
därifrån. Varför det icke torde vara för
mätet att hoppas, att dessa våra ”unga 
och lovande” (som termen lyder) löpare 
inom de närmaste 30 à 40 åren genom fli
tig och energisk träning skola uppleva

P. s.
I pressläggningsögonblicket 

telegraferas till oss från Sta
dions ”Wåhlin har plaskat sig 
till Distriktsmästerskapet 
i marathon på den efter de vi
driga förhållandena utmärkta 
tiden av 2 tim. 49 min. 37 sek. 
och befinner sig efter förhål
landena precis som vanligt. — 
Som andre man efter honom 
placerade sig djurgårdaren E. 
Eriksson, tid 3 tim. 1 min. 47 
sek. — Detta skedde vid Idrotts
ringens tävlingar, som gåvo 
plats till ytterligare djurgårds
placeringar. — Närmare detal
jer inflyta senare”.

den dag då de med kolstybben muntert 
virvlande kring de snabbt framilande föt
terna uppnå det länge i fjärran hägrande 
mål (-snöre) som betecknar deras avskil
jande från oss vanliga dödlige till de olym
piska mästarnas odödliga klass. Huru 
långt denna dag ännu kan vara avlägsen, 
överlämnar jag åt vars och ens eget avgö
rande genom att låta de utomordentliga re
sultaten tala för sig själva:

Seniorer: 1. C. E. Nylund 11,8, 2. I. 
Ulrich 12, 3. S. Huldt 12,2, B. Nylund 
12,2, 4. B. Hellner 12,3, G. Boliner 12,3.

Juniorer 1. D. Vilensky 11,9, 2. E.
Kjellberg 12,2, 3. G. Pihl 12,4, 4. S. Ekdahl 
12,6.

Vidi.

SOMMARTRÄNINGEN.
I och med slutförandet av det redan of

fentliggjorda programmet för juni månad 
är vårens och försommarens arbete full
gjort och komma sedan inga klubbtävlin
gar att hållas förrän i augusti. Detta för 
att en stor del av sektionens medlemmar 
under denna tid vistas på landet och även 
för att bereda hrr styrelseledamöter och 
funktionärer välbehövlig vila. För att de 
medlemmar, som under denna tid vistas i 
staden skola kunna fortsätta sin träning 
komma tisdagar och fredagar att alltjämt 
vara våra träningskvällar, då material 
komma att ställas till förfogande och vill 
jag framhålla lämpligheten av att med
lemmarna under denna mellantid söka upp
fylla fordringarna för erhållande av nå
gon av föreningens serie- och träningsbä
gare, vilka utdelas enligt nedanstående be
stämmelser :

Bägarna äro A-bägare och B-bägare, 
och får under året endast erövras endera 
slaget.

Tävlande skall för erövrande av bägare 
hava uppnått stipulerat resultat i tre gre
nar två gånger vid olika tillfällen.

Resultat, uppnådda vid föreningstävlin
gar eller allmänna tävlingar, räknas ej.

Vid tävling om seriebägare skola resul
taten kontrolleras av tvenne Ö. S.-medlem
mar eller styrelsemedlemmar i sektionen 
för allmän idrott eller godkända I klass 
domare i allmän idrott och godkända kon
trollanter för idrottsmärket.
Löpning A B

100 m..................... 12,1/5 12,3/5
200 m...................... 25,3/5 27
400 m.............. 57 59
800 m...................... 2,12 2,18

1,500 m...................... 4,30 4,50
5,000 m...................... 17,15 18,00

10,000 m...................... 36,00 38,00
Häcklöpn. 110 m. .. 19 20
Hopp A B

m. m.
Höjdhopp .................. 1,55 1,50
Längdhopp .................. . . 5,70 5,50
Trestegshopp ............ . . 12,00 11,50
Stavhopp .................. 2,80 2,60
Stående längdhopp . . .. 2,80 2,70
Stående höjdhopp . . . 1,30 1,25
Kast A B

m. m.
Diskuskastning .......... .. 58,00 50,00
Spjutkastning ............ . . 70,00 60,00
Kulstötning ................ . . 20,00 17,00
Släggkastning . .......... . . 30,00 25,00 

Vidi.
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”DAGBLADETS”.
FYRA PRESTATIONER.

Stadion den 29/5.
Jag skriver, medan intrycket är 

färskt, medan uppfriskningen ännu 
sitter i blodet och innan minnet hun
nit blekna i vardagslivets trivialitet.

Alldeles nyss löpte Djurgårdens 
nittionde man över kolstybben och 
fullbordade våra tre lags prestatio
ner.

Den fjärde prestationen tar jag 
först och den vill jag kalla

Ledarnas prestation.

Sannerligen den icke minst värde
fulla, för visso den som först kom
mer att glömmas.

90 man. Det är faktiskt en för
mögenhet. Åtminstone för Djurgår
den, som aldrig efter de båda första 
årens förnämliga prestationer (se
niorlaget fyra och ifemma resp. old
boyslaget etta) haft sinne för ”Dag
bladets” idé, åtminstone inte för dess 
betydelse.

90 man. Och flera faktiskt över. 
Det gör ett djurgårdshjärta så gott 
ända långt in i de djupaste rötterna 
detta — 90 man. Man undrar var 
i all världens namn, de ha kommit 
ifrån, och om de kommit fram nu 
äntligen.

Varifrån de ha kommit. Jo, de 
flesta, så gott som allesammans ha 
funnits mitt ibland oss förut. Det 
har bara gällt att ta dem i kragen.

Och det har äntligen blivit gjort 
riktigt ordentligt.

Av några synnerligen driftiga och 
energiska ynglingar, fulla av en entu
siasm som tydligtvis kunnat försätta 
berg, och en arbetsglädje, som inte 
kunnat vara annat än besmittande.

Ära den som äras bör — och Ås
berg då först. Som organiserat två 
lag. Det är 60 man det. Hur han 
kunnat stå i med dessa, så att de 
verkligen mötte upp allesammans, det 
begriper jag inte. Och det måste ha 
varit ett gräsligt arbete detta, som 
han åtagit sig sköta mitt under en 

skolvårtermins betydelsefulla skriv
ningar och tentamina, läsning och 
nervositet. På iförstone var ju Tor
biörn med och lade grunden, men en 
treveckors Tysklandsresa spolierade 
hans insats och på sistone tillstötte ju 
Nordberg (framför allt), Sven Jons
son och Pelle Lindberg förtjänstfullt 
och under hela tiden hade han vis
serligen en stomme i båda lagen att 
lita på — men han har gjort ett väl
digt arbete. Och för det, Åsberg, har 
Du här — ett ärligt handslag och en 
hjärtlig hälsning.

Det återstående lagets fäder voro 
S. S. Carlsson och Einar Olsson. 
Jag föreställer mig att de haft det 
snärjigt. Gubbarnas mest utmärkan
de egenskap är ju bekvämligheten 
ålderns privilegium. Och att först 
arbeta bort trögheten och sedan ar
beta in dess motsats, bara det är en 
prestation av de båda hejarna. Att 
sedan omkring sig samla drygt trettio 
man, alla gamla, äkta djurgårdare 
(de andra båda stockholmska gubb
lagen hade flera lån utifrån, t. o. m. 
från Djurgården), sätter den verk
liga spetsen på deras arbete, allt
samman ärligt värt vårt hederliga 
tack.

Jag föreställer mig att våra orga
nisatörers största tillfredsställelse var 
— de tre övriga prestationerna. . Vi 
som löpte med hade åtminstone i 
många fall den känslan, att göra dem 
litet glädje. Och att de blevo det, 
var jag i tillfälle att konstatera.

Senioriagets prestation
var utmärkt. Åsberg höll på att la
get skulle vara bland de tjugu bästa, 
jag var mera optimistisk och höll på 
högst femtonde placering. Åsberg 
höll på att få alldeles rätt, fick i varje 
fall rättare än jag. En placering för
lorades inne på Stadion och en bättre 
placering till vinst hade vi vunnit om 
ute på banan några av löparna varit 
litet mera påpassliga.

Men små fataliteter kanske också 
hända de andra lagen — och i varje 
fall grumla våra inte den glädje, vi 
känna, för att inte säga stolthet, över 
att Djurgården, när den nu åter kas
tade sig in i tävlingen, kunde nå en 
så god placering som — 23 lag.

Lagmedlemmarna gnodde i gemen 
med en särdeles energi och ambition. 
Men det är inte detsamma att löpa på 
Dagbladets vägar som på Stadions 
kolstybb — om det också inte är 
så värst mycket svårare som att löpa 
på (f. n.) rätt kuperade Östermalms 
I. P. I varje fall så tog nog den bac
kiga terrängen gadden ur de flesta 
deltagarna, som utan närmare känne
dom om denna slags löpning och dess 
”planläggning” ganska snart sprungo 
bort det mesta av krafterna.

Sättet att löpa Dagbladets är alltid 
stötestenen i början och därvid har 
laget sålunda en lärdom inhämtad till 
nästa gång. Början är nu lyckligt 
gjord. Nästa år klämma vi till ännu 
bättre och göra som alla andra lag, 
som nu ligga i têtgruppen, pressa ner 
oss till bättre och bättre placering, 
med energi och målmedvetenhet, all
var och intresse.

Oldboyslagets prestation.
ser inte så förstklassig ut på prislis
tan, som den var i verkligheten. La
get blev visserligen jumbo i klassen; 
men löste sig med all heder från upp
giften. Det hade sina svaga punkter 
ur ren löpningssynpunkt men bara 
starka ur moralisk. Alle man tog ut 
sig och gjorde så gott man någonsin 
förmådde. Och då måste man vara 
glad, trots att inga lagrar vunnos.

Det var ganska märkligt att en så
dan entusiasm för saken kunnat fram
bringas på den korta tiden. ”Gubbar”, 
som man kunnat hålla vad om vad 
som helst på, att de inte skulle komma 
inställde sig punktligt och intresserat, 
underkastade sig träning och an
strängningar och behöllo ett gemyt 
och ett gott humör, som var härligt.
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Och inte var det någon, som blev 
sur över jumboplatsen i oldboysklas
sen. Nej då, ur de allra flesta slapp 
det bara: nästa år få vi ett ändå 
bättre lag, och då.... Må Schumann 
m. fl. löpa i andra föreningars lag, 
hur mycket de orka, vi skola klå dem 
ändå, vill jag tillägga.

Uttagningstiden var för kort den 
här gången. Det är inte så alldeles 
säkert, att varje man löpte den för 
honom bästa sträckan. Det fattades 
verkliga Uttagningstävlingar. Men 
dem skola vi göra ifrån oss tidigt på 
Traneberg nästa år. Och skrapa ihop 
en oherrans hop med ”gubbs”.

Skollagets prestation.
blev dock vår stora glädje — tyvärr 
grumlad genom malören med de 385 
meterna för mycket. Laget löpte all
deles, uppriktigt sagt, förbaskat. 
Det var en väldig fart och kläm på 
dem. Och en entusiasm, som endast 
kam finnas hos ungdomar. Efter hal
va banan låg laget femma, med Jär
va närmast före och Thor (!) minst 
1/2 Stadionvarv efter. När så Ek
dahl fått stafetten och skulle ge sig 
iväg från Stadion — blev han motad, 
uppehållen en halv minut genom dis
kussion om banan och sedan tvingad 
att löpa ett Stadionvarv innan han 
gav sig iväg ut! Det var tur, att det 
var starka Ekdahl, som fick det där 
provet på sin lott, någon av de andra 
hade kanske inte gått iland med det.

Nåväl, medan Ekdahl löpte si
na 385 meter för mycket sprungo 
Thor m. fl. ut genom Stadionporten, 
utan ätt behöva göra Stadionvarvet, 
som de fem têtlagen fått göra. Jär
va och Djurgården åkte därigenom 
naturligtvis baklänges och slutade på 
efterkälken. Djurgården hade de fle
sta av sina bästa män kvar och hade 
med all säkerhet försvarat sin goda 
placering, kanske rent av kunnat för
bättra den med ett pinnhål. Till grab
barnas glädje, hoppas jag, kan jag nu 
meddela att föreningen fått ett myc
ket vackert extra pris iför löpningen.

Och så får jag säga er, trettio grab
bar, att vi andra hysa en särdeles be
undran för ert friska, hurtiga och 
käcka lopp, med en honnör för Ek
dahl. Ala.

KRING TÄVLINGEN.
De olika lagens sammansättning måste 

givetvis med här i bladet. Det är den 
enklaste av hedersbevisningar vi kunna gi
va de 90 hejarna.

Så här såg seniorlaget ut: Svedelius 
(1,500, som löptes alldeles utmärkt av den 
uppseendeväckande starkt framåtgående 
löparen-boxaren), Österqvist (800, likale
des flott konsumerade av ”våran” fotbolls
spelare Mulle, med hedersomnämnande för 
deltagandet), H. Eriksson (1,500, i samma 
stil som de andra båda, god alltså), B. Ny
lund (400), Afselius (800), Svennberg 
(1,000, löpta med ungefär bibehållen, d. 
v. s. överraskande god, placering), E. 
Eriksson (1,000 i marathonlunk; här sjönk 
placering, inte minst i växlingen med 
Svennberg; Eriksson satt nämligen och ”vi
lade” sig i diket, då denne kom), Ulrich 
(400), Huldt (800, bra löpta), W etterlind 
(1,000, ännu bättre löpta av vår skidentu
siast, som också får hedersomnämnande 
för deltagandet bland allm. idrottsmän), 
Nordberg (400), Törnkvist (400), Roos 
(800), Andersson (800, av en fotbollsspe
lare), N. Nilsson (1,000, energiskt genom
förda i en form, som ännu väntar på sin 
fullkomning — som dock kommer), N. O. 
Nilsson (200), Nordström (400), Carls
son (800, uppmuntransvärt ”kutade” av 
vår coming i komb. skidlöpning), C. Ny
lund (400), Baumbach (800), Lindroth 
(1,000), Berglund (1,000), Torbiörn 
(800), Pettersson (800), Widgren (800), 
Hellner (1,000, bra gjorda av vårt fjärde 
medeldistanshopp, genom sin ungdom i be
sittning av de största utvecklingsmöjlighe
terna), Boliner (1,000), Åsberg (1,300), 
hårt körda på hårda Vallhallavägen, med 
en inhåvad placering i Stadionporten), 
Jonsson (200, dåligt ”kurvade”, med en 
förlorad placering på långsidan) och 
Wahlberg (200).

*
Juniorlagets, av Fortuna så misshandla

de 30:a såg ut på följande sätt, med 
namnen nämnda utan alla kommentarier, 
vilket beror på att ungdomarna vid till
fälle skola få sig ett helt eget kapitel: 
Kjellberg (400), Oleinikof (375), P. An
dersson (400), Vilensky (274), Sebardt 
(254), Isakson (426), Ahlin (372), Ham
ner (450), Lind (320), Levander (697), 
Öijermark (400), Ek (328), Torell (280), 
Jonason (297), Torsell (390), Bohm 
(200), Löfgren (447), Hägglöf (551). 
Pihl (550), Ekdahl (471+385), Burén 
(398), G. Carlsson (422), Gibson (372), 
Barthel (208), Linders (287), Visnell 
(396), Hallström (435), Karlsson (320), 
Frostell (388) och Rehnström (200).

*
Gubblaget. Ja, det var en samling det. 

Ett gräsligt trevligt gäng, som tog tränin
gen, så kort den än blev, på det blekaste 
allvaret och med på sina håll stor omsorg; 
laget hade följande utseende:

Wåhlin (”Storsnuvsen”, både svensk 
och distriktsmästare, våran absolut out
tröttlige kilometerslukare och oförbränne
lige pratkvarn, 1,500), A. Carlsson (för 
signaturen okänd, av Sundholm upptäckt 
vaxholmare, 800), S. S. Carlsson (lagets 
manager, energisk, vältränad, en bland vå
ra få verkligt ideelt anlagda idrottsmän, 
alltjämt en fara för våra bästa medel
distanslöpare och skidlängdlöpare, som

han ofta slår på tävlingarna, 1,500), 
Dahlberg (vinterns nya stjärna bland old
boysåkarna på skidor, över 40 år, kolossalt 
intresserad, 400), G. Tandberg, (också en 
av våra ideelt kämpande idrottsmän, di
striktsmästare några gånger, oförbränne
lig, 800), Sandström, (en svensk och 
distriktsmästare till, alldeles tydligt en 
förlust för svensk medeldistanslöpning, ef
ter som han aldrig tävlat, trots de allra 
tydligaste anlag, intresserad och villig, 
exemplarisk, 1,000), Bertil Jacobsson 
(oldboysfotbollspelare, intresserad med
lem, god löpare, 1,000), Ahlström (”Ala”, 
så god djurgårdare som någon, allt klan
der till trots, fullständigt oerfaren som 
löpare, 400), Höglund (en av de tysta, men 
djupt tillgivna medlemmarna, en av de 
där verkligt pålitliga, 800), Gustafsson 
(”Köping”, den verklige friskusen, svensk 
och distriktsmästare, glad i hågen över att 
få vara med, utan tvekan inför en längre 
järnvägsresa, 1,000), Jansson (Vicke”, 
ävenledes mästare, svensk, alltjämt elegant 
aktiv, 400), Wallander (”Olle”, skidåkaren 
och boxaren, genast med i galoppen vid 
förfrågan, 400), (novus homo
för signaturen, boxare, 800), Tage Carls
son (ytterligare en svensk mästare, okänd 
till namnet för de flesta nu, men en stor
hejare på cykel på bana för några år se
dan, 800), Pallin (”Flying”, den ende 
verklige idrottsmannen, sund till kropp 
och själ, hej, Palle, 1,000), Donald (box
ningsingenjören, en bland de färskaste, 
men mest intresserade medlemmarna, 200), 
C. Wilhelmsson (”Ville Carlson”, f. d. sty
relsemedlem på entreprenad, numera åter
igen roddare, villig, envis, bra, 400), G. 
Wilhelmsson (brodern, en upptäckt för 
laget, ur en intresserad obemärkthet, alltid 
djurgårdare in i själen, 800), Schörling 
(berömd klacksparkare, outtröttlig odlare 
av oldboysfotboll och korporationsgym
nastik, spänstig, 400), Andrén (”Lappen”, 
pånyttfödd organisatör och revolutionär, 
absolut outtröttlig debattör, ärlig och envis, 
cherrans intresserad, 800), Olsson (”Lill-
Einer”, lagets andra pådrivare, en av före
ningens ”osynliga” krafter, en Karl och 
mångdubbel svensk och distriktsmästare, 
1.000), Lindqvist (”Ajax”, sin tids flot
taste ytterspelare i fotboll och mest lo
vande medeldistansare, tyvärr tidigt juste
rad, allvarligt, 1,000), Landberg (”Knubb”, 
för en del år sedan bland Sthlms styvaste 
dribblare i fotboll och utövare av gymna
stik, alltjämt aktiv, trevlig och flott, sym
patiskt intresserad, 800), O. Tandberg 
(”Olle”,, Tandbergare, vilket säger allt, 
800), Sandqvist (David, också en av de 
där tysta men pålitliga i landet, 800), 
Malmlöf (fullständigt okänd för sign., 
1,000), Hansson (”O. B.”, hör också till 
det ståtliga inslaget i laget av diverse mäs
tare, energisk oldboy som väl aldrig blir 
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gammal, 1,000), Sundholm (”Kalle’’, också 
mästare i det ena med de andra, välkänd 
och ekonomisk, liten men större än de fle
sta, sund och präktig, hej, Kalle, 1,300), 
Ekenberg (”Pelle”, massör, skojare, d. v. 
s. skämtare, 200), Jonson (”Jöns”, från 
Skåne, vilket förklarar en hel del, 200).

Ala.*
Tyvärr blev ej Dagbladsstafetten utan 

alla missljud men .... Två av de till sta
fettlaget uttagna funno det med sin he
der förenligt att utan all anledning i sista 
stund svika sin förening, en förseelse av 
sådan beskaffenhet, att sektionsstyrelsen 
allvarligt överlagt, huruvida vi ej borde 
hemställa om dessa medlemmars uteslutan
de ur föreningen. Men vi vilja för denna 
gång inskränka oss till att tilldela dem en 
allvarlig varning, dem själva till straff och 
androm till varnagel.

Vid ”Dagbladet” utlånade sektionssek
reteraren ett antal smakfulla löpardräkter. 
Då han ägde kännedom om löparnas var
ma nitälskan för föreningen, och hade en 
hel del småsaker att tänka på, hann han ej 
anteckna dessa löpares namn, adress och 
födelsedatum, utan trodde att dessa efter 
loppet skulle vara så fulla i — vänlighet att 
återställa dräkterna, utan vidare formali
teter. Men i den vilda segerglädje, som 
intog dem efter loppet glömde de totalt 
bort detta med den påföljd att ovannämnda 
sekreterare alltjämt går och längtar efter 
cirka 10 löparedräkter, och en 3 à 4 par 
skor. I förhoppning om att de nu åter
hämtat sig så pass att de påminna sig 

dräkterna meddelas, att sektionssekretera
ren eller event. någon annan styrelseleda
mot har allmän mottagning varje tisdag 
och fredag mellan 7 och 9 å Östermalms 
idrottsplats, då ännu ej återlämnade dräk
ter emottagas.

EN PROTEST.
Herr Redaktör!

Ehuru jag anser det oriktigt att fylla 
Djurgårdarens spalter med mer eller min
dre personliga angrepp på föreningens 
funktionärer eller enskilda medlemmar, 
kan jag dock ej låta Edra reflektioner 
över de mot Eder vid årsmötet gjorda an
märkningarna stå oemotsagda. Jag beder 
Eder därför hava vänligheten bereda ut
rymme for detta genmäle

Utan att på något sätt vilja förstora be
tydelsen av ett regelbundet utkommande 
medlemsblad, måste jag säga, att Eder ar
gumentering om den tidigare oregelbun
denheten icke är något försvar för den 
försening som nu inträffat, liksom tidi
gare styrelsers försummelser icke kunna 
tjäna som ursäkt for eventuella försum
melser av den nuvarande. Däremot var 
ju Eder andra förklaring på årsmötet en 
god ursäkt och ’ det förfärliga skallet” och 
”den fruktansvärda grämelsen” för denna 
”futtighet” överflyttades ju på hela sty
relsen, varför det är en överflödsgärning, 
att Ni ensam påtager Eder hela ansvaret.

Men, som sagt, nu är det över, och An
drén et consortes, med vilket senare ring
aktande epitet Ni väl avser den majo
ritet, som beslutade om Djurgårdarens ut
givande inom bestämd tid, hoppas nu en
dast att regelbundet få vår kära tidning. 

Och jag kan tillägga, att det till stor del 
är Eder förtjänst, att den är oss så kär, 
liksom Ni kan taga anmärkningen om den 
tillfälliga förseningen som ett personligt 
erkännande, om också indirekt, ty hade Ni 
fortsatt utgivandet i den gamla stilen, hade 
”skallet” icke blivit så förfärligt, om det 
ens hörts.

Detta om detta; och så tillåter jag mig 
fortsätta med en oriktighet i slutet av Eder 
artikel. Ni säger där att tidningen ej 
kunnat bli annat än försenad, när Ni en
sam fått lov att skriva 43 spalter. Trots 
detta säger ni öppet inuti tidningen, att 
Ni ”saxat” en stor del av referatet över 
Bodentävlingarna, vilken metod även kom
mit till stor användning i referatet om 
Födelsedagen.

Dessutom finns det spaltlånga, intres
santa artiklar signerade av kända medlem
mar samt sådana av andra, som dölja sig 
bakom en pseudonym.

Herr Redaktör, är det icke minst sagt 
”en galen idé” att vilja giva sig skenet 
av att hava skrivit så mycket, när alla 
kunna se, att så icke är förhållandet.

Med kamratlig hälsning 
HARALD ANDRÉN.

Då jag inte har lust till eller nöje av 
att såra medmänniskorna omkring mig 
med samma frejdiga mod som Ni och 
dessutom är fullständigt avväpnad av 
Edert totalt nedgörande svar på min se
naste redaktionella anmärkning, avstår jag 
från vidare polemik i denna angelägen
het.

Med kamratlig hälsning 
ERIC AHLSTRÖM.
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HÄRS och TVÄRS.
Prisutdelningen

blev en liten trevlig kvällstillställning. Var
vid naturligtvis gratisdansen särskilt tillta
lade. Så pass att en hel del medlemmar 
framförde, om inte föreningens medlem
mar litet oftare skulle kunna få vara till
sammans så där i all enkelhet, hemtrevligt 
och billigt. Vilket naturligtvis är en myc
ket god idé, som vi skola försöka realisera 
snarast.

För att emellertid återgå till prisut
delningen, så var den i sin enkelhet myc
ket tilltalande. Pristagarna voro legio, ty 
de voro många — vi ha allt en gräslig 
massa aktivt folk i alla fall — och stäm
ningen var särdeles.

De olika sektionerna tittade mycket snett 
på bowlarnas silverpjäser, och det undra
des varför de gynnats med en sådan massa 
dyrgripar. Den avundsjuke meddelas det 
härmed, att allt det där kyrksilvret hade 
sektionens egna medlemmar fått skaffa.

Men all den andra ögonfröjden hade vi 
fått satsa. Det är inte litet pengar som 
varje år myntas om. Stort tomrum läm
nar Sandströmarnas Vandringspris på 
längd 30 km., skidor, efter sig — Hansson 
tog hem bunken för alltid den gången. 
Vem skaffar en ny?

Detta är sista numret 
till de medlemmar, som ännu inte betalt si
na årsavgifter för 1920 och åren dessför
innan. Det måste företagas restriktiva åt
gärder mot de slarviga och försumliga i 
riket. De som äro skyldiga kunna insän
da pengar per post eller hellre inbetala dem 
kontant till Edwin Sundberg, som träffas 
på Traneberg nästan jämt och V. N. Pet
sén, som jämt finns att tala vid å sitt kon
tor, Riddaregatan 19. Betala nu som en 
hel karl, söla inte om det finns pengar, så 
att det räcker, ty alla medel, som kunna 
uppbringas, behövas. Vi ha Traneberg, 
som suger.

Man har missuppfattat mig i mina re
klamnotiser för insamlingen till löparbanan 
å Traneberg. Man har nämligen trott att 
10 kronor varit det minsta beloppet, man 
kunnat skicka in. Det är fel. Alla bidrag, 
de må vara så små som helst, mottagas 
med lika stor glädje. Bara 1 krona t. ex. 
visar att viljan till hjälp finnes, och det är 
det värdefullaste vi kunna bygga på; sam
lingen, det gemensamma intresset mätes 
inte i pengar utan i viljan att hjälpa till.

Följande hedersprickar ha redan hör
sammat kallelsen.

Einar Olsson, K. Sandqvist, Ville A. 
Persson, Victor Lundquist, Ivar Peters
son, Carl Larsson (Djurgårdens gamle 
vän, trafikchefen), D. Sandqvist, Thor 
Ringvall, Helmer Johansson, William Sa
muelsson, Karin och Conrad Boliner, K. L.

Tack.
För all den uppmärksamhet som kommit 

mig till del vid de uppnådda 50 åren, i 
form av telegram, blommor och heders
presenter, beder jag härmed få framföra 
min stora och djupt kända tacksamhet.

Stockholm den 10 juni 1921.
V. N. Petsén.

Sundholm, S. S. Carlsson och Totte 
Svennberg.

Jag hoppas att alla övriga känna det som 
jag: alldeles förskräckligt skamset. Och 
göra som jag: ögonblickligen iväg med en 
postanvisning till Kalle Sundholm, Jung
frugatan 21, II, Stockholm.

Traneberg
börjar nu att se riktigt trevlig ut. Vi 
voro ute och sågo på den på prisutdelnin
gen. Det som går mest långsamt är 
sprängningen — och gräsväxandet. I det 
senare fallet har väl nu en förbättring 
skett, efter regnskvättarna. Sprängningen 
ordnar sig väl alltid. I alla händelser är 
det förvånansvärt mycket gjort på löpare
banan.

Vad idrottsplatsen i alla fall har för ett 
utomordentligt härligt läge. Utsikten från 
”högsta punkten’’ är alldeles betagande. 
Där uppe på höjden skulle vi ha ett vackert 
klubbhus. Hade vi bara pengar? Jag kan

EN U. S. A.-HÄLSNiNG.

Valhalla, N. Y., May 13 th 1921.
Mr. Eric Ahlström,

D. I. F., Stockholm.
Dear Sir!

Vill försöka åstadkomma ett par rader, 
fast jag ej har så mycket nyheter att för
tälja.

Jag förmodar fotbollssäsongen är i full 
gång hemma i Sverige nu, och hoppas att 
Djurgårdens färger detta år måtte bliva 
segerrika.

Det huvudsakliga idrottsintresset och 
samtalsämnet här knyter sig om Dempsey 
—Carpentier-matchen den 2 juli. Jag för
modar det diskuteras en hel del därom 
även hemma. Dempsey idkar f n. ett här
ligt friluftsliv på en farm, nära Atlantic 
City, N. J., men har ej börjat sin omsorgs
fulla träning ännu. Han inväntar sin ma
nager, Mr. Kearns, som är på väg hit med 
Jack’s sparring-partners. Amerikanarne 
hålla i allmänhet 10—1 på Dempsey, så det 
visar ju hur mycket de tro på Carpentiers 
förmåga. För några dagar sedan hade tid
ningen ”New York Herald” inne en myc
ket intressant artikel om matchen. Per
sonen som hade skrivit densamma var av 
den åsikten att denna strid om världsmä
sterskapet i boxning, kommer att bli myc
ket olik de föregående. Han tror att C. 
vill vinna genom att använda sin hjärna 
lika mycket som sina händer, och vad tek
nik beräffar står ju Carpentier före 
Dempsey. Vidare kommer C. att under 
sin träning ej tillåta några åskådare, ty det 
säges han har i tankarna att helt omän
dra sin stil. Vinner C. blir det ett hårt 
slag för hela U. S. A., och det blir nog ej 
så lätt för dem att sedan taga champion
titeln tillbaka, allra helst som Carpentier 
har beslutat sig för att draga sig tillbaks.

Den 2 juli får emellertid utvisa detta, 
och med de hjärtligaste hälsningar till Er 
och D. I. F. förbliver jag Eder

Nils Ringvall. 

förråda att den tanken är årsgammal och 
att — ritningar finnes på ett utmärkt vac
kert klubbhus, inte en sådan där vanlig lå
da, utan ett hus, ritat med tanke på pla
ceringen och av en av Stockholms mera 
kända arkitekter av den yngre klassen, 
mycket intresserad för vår förening för
resten. — Men den där tanken får väl vila 
ett och annat år till.

Sandströms
har meddelat, att priset på föreningsdräk
ten är sänkt. Byxor (m. revärer) och trö
ja (m. D.) kosta nu tillsammans endast kr. 
9:50, minus den vanliga djurgårdsra
batten. Priset på en ”uppsättning” har så
lunda sjunkit betydligt sedan i vintras.

Nu är att säga, att det vore i allra hög
sta grad önskvärt, att medlemmarna skru
dade sig i föreningens fastställda tävlings
dräkt. För det första av rent praktiska 
skäl, påtagliga bl. a. genom en hel del 
misslyckade stafettväxlingar vid Dagbla
det, misslyckade genom att stafettavläm
naren och -mottagaren inte sågo varandra 
snabbt nog. För det andra därför, att det 
vid tävlingar ser mycket tråkigt ut 
att en medlem tävlar i svarta byxor 
och vit tröja, en annan i fotbolls
tröja och svarta byxor, en tredje i 
ljusblå byxor och grön tröja etc. 
Vilket trevligt intryck har inte alltid en
hetligheten i dräkterna hos Göta- och Hel
lasidrottsmännen gjort. För det tredje blir 
det en reklam för föreningen. Det är 
nämligen värdefullare att nere t. ex. på 
Östermalms Idrottsplats höra: ”Se där lö
per en djurgårdare”, än: ”undrar vad den 
där snabba grabben tillhör för en klubb”. 
Och för det fjärde, slutligen, tycker jag 
att det skulle kännas rätt så roligt att ha 
sin egen tävlingsdräkt. Lika väl som det 
är någonting särskilt med ett par inspela
de bollskor eller ett par inhoppade back
skidor kan det bli något med en inlöpt 
idrottsdress. Och c:a 9 kronor är inte 
hela världen, tycker man.

Julinumret
av denna högt ansedda tidskrift kanske blir 
satt på indragning. Kommer det typograf
strejk blir det indraget under alla förhål
landen. Vilket dock inte är det verkliga 
skälet — som ju inte gäller om strejken 
inte blir utav. Nej, först och främst ha 
vi inga tävlingar att ägna spalterna, och 
knappt några matcher heller. Och så spar 
vi alltid en slant. Ty det  är dyrare att 
trycka ett 8-sidigt juli- och ett 8-sidigt 
augustinummer mot att trycka ett 16-sidigt 
augustinummer.

Ala.

Tack.
Undertecknad, får härmed frambära mitt 

hjärtliga tack till alla Djurgårdskamrater 
för den storslagna gåva, jag, genom Herr 
C. Hj. Skoglund, erhöll på min 40-årsdag.

Soltorp, Huddinge den 26 maj 1921.
Carl Jahnzon.

Stockholm 1921. C. A. Löjdquists Tryckeri.


