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FORCE MAJEURE
Det kommer litet sent det här num

ret. Så sent att det verkar en smula 
förlegat. Till innehållet, som mest 
handlar om det som skedde i fjol.

Numrets försening har emellertid 
en liten, men dock betydande orsak, 
av force majeure. Vi ha det för när
varande litet trångt med mynt. Och 
sådan orsak till leverans förseningen 
måste godkännas. Huvudsaken är ju 
emellertid i alla fall att varan dock 
över huvud taget levereras.

Ö. S. har emellertid varit hygglig 
nog att bevilja mig medel till ett an
ständigt avslutningsnummer 1922. 
Och här kommer det således, hoppas 
det är till användning.

*

Beklagligtvis tillämpas visst force-
majeure-klausulen även på andra håll.

Jag saknar t. ex. i betänklig grad 
medarbetare. Någon anledning för 
dessa att försena leveranserna av ma
nuskript kan jag inte finna. Slöhet 
godkännes inte som force-majeure. 
Oförmåga godkännes, ovillighet knap
past — men slöhet absolut icke. Förra 
årets prestationer av Djurgården på 
olika idrottsbanor hade förtjänat ett 
bättre öde än att få mig som kröni
kör. Och jag beklagar denna slöhet, 
som jag inte varit herre över . . .

*

A propos.
Vad är anledningen till att så många 

sölat och slarvat med avgifterna för 
1922.

Force majeure?
Fram med skälen. Jag respekterar 

dem, om de säga aldrig så litet. Ar

betslöshet, det är force majeure. Men 
ingen annan anledning.

*

1923 års årgång av tidningen blir 
förmodligen något reducerad. Jag 
skulle tro, att vi, åtminstone första 
halvåret få nöja oss med ett dubbel
nummer i kvartalet och hoppas på ett 
bättre andra halvår. —

Förutsättningen för en ändring till 
det bättre är förbättring av ekono
mien.

Den kan och måste ta sig. Vi få 
hålla igen på utgifterna, spara på 
slantarna och offra litet grand av vår 
bekvämlighet för att det ska gå ihop. 
Force majeure: vårt skuldkonto tål 
inga ytterligare belastningar, om det 
skall hålla.

Betala ordentligt årsavgiften
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Tidens lösen det är avskrivningar
na.

Man avskriver fonder, man avskri
ver skulder, man avskriver fordringar.

Djurgården avskriver medlemmar.
Som äro räntelösa, som det inte lö

nar sig att behålla, då de inte betala 
sina årsavgifter — men förorsaka oss 
utgifter (medlemsbladet, förbundsav
gifter, porton etc.), besvär (detta ide
liga kravkäx), och expeditionella obe
hag samt framför allt, genom sin 
mängd, föra oss fram till en ledare
ställning, som är enbart illusorisk och 
dekorativ.

Överstyrelsen har sålunda börjat 
göra avskrivningar. Detta började 
redan 1921, då 250 namn — verk
ligen bara namn, tomma namn — strö
kos ur rullorna.

1922 åkte ytterligare en hel del ut, 
och nu, 1923, i januari, sedan med
lemmarna haft sin chans till den 31 
december 1922 och i hög grad för
suttit den, har Ö. S :s rengöring varit 
av verkligt bottenskrapande natur.

*
Det är inte med precis vemod, man 

skiljes från alla dessa namn, många 
ha kanske någon gång fört fram Djur
gårdsnamnet i dagsljuset, en sak som 
man naturligtvis glatts åt, men i all
mänhet ha dessa ”medlemmars” gö
randen och låtanden, knappast burna 
av någon entusiasm för Djurgårds
namnet, icke lämnat några intryck ef
ter sig. Glömskan har redan dragit sitt 
dammiga hölje över dessa namn.

Men det finns andra, vars presta
tioner stannat i minnet, medlemmar 
som levat med — men slocknat.

Dem komma vi* att sakna — men 
ordningen måste ha sin gång, och vi 
måste således skiljas. Dem tacka vi 
för god hjälp.

Vidsfående innehållsrika rader 
borde komma varje djurgårdare — 
n. b. om han verkligen är djurgår
dares som han ger sig ut för att va
ra — att betänka sig ett tag.

De borde få honom att ett ögon
blick fundera över sin ställning till 
sin kära klubb.

De borde få honom att genast 
sätta sig till rannsakan av hjärta och 
plånbok.

Är han då den man, vi hoppas 
alla djurgårdare äro, så är saken 
genast klar: avgiften skall natur
ligtvis be talas och det genast ändå.

Tillhör han emellertid den falang 
djurgårdare, over vilkas saliga hä
danfärd ur föreningen vidstående 
nekrolog är skiven — ja då är sa
ken också genast klar, men en helt 
annan sak, och klar för oss: stryk 
honom genast.

Inför detta förhållandet att Djur
gårdens Idrottsförening i och trots 
bekymmersamma tider måste vara 
en kraftigt sammanhållande organi
sation, borde varje djurgårdare in
se vikten att alla skyldigheter till den 
gamla klubben uppfyllas.

Ö. S. vädjar till medlemmarna att 
hjälpa till. I allt. I samförståndets 
tecken kunna vi åter nå fram till vår 
gamla starka position; idrottsligt sett 
äro vi förresten redan där, eja vore 
vi där även i alla andra avseenden.

Betala t. ex. avgifterna. Bara det 
är en god gärning och gör det fort. 
Ty snar hjälp är dubbel hjälp. Och 
Ö. S. tänker f, ö. inte vänta ett par 
år med strykningarna denna gång

Vårt medlemsantal har sålunda 
sjunkit. Det har sjunkit betydligt.

Men med avskrivningar följer kon
solidering och föreningen blir visser
ligen mindre — dock långt ifrån liten 
— men starkare.

En idrottsförening får inte bli för 
stor. Den får inte svälla ut så, att 
den inte kan behärskas av sina ledare.

Och den får inte innehålla fler med
lemmar än som kunna sysselsättas. 
Liv är framåtskridande; sysslolöshet 
är regress.

*

Naturligtvis komma en hel del av 
de strukna tillbaka. Tidigare liknöjd
het vid avgifternas indrivande har 
skapat misstro mot att hotet om ut
votering verkligen var allvarligt me
nat denna gång, varigenom många 
hoppats på gammalt traditionellt över
seende.

Men någon gång måste slaget falla. 
Och denna gång har en allmän opini
on framförd man och man emellan 
på de senaste allmänna samman
trädena påskyndat ”katastrofen”.

*
Att betrakta denna stora rensning 

som ett svaghetstecken är fullständigt 
fel. En förening, som årligen motta
ger ansökningar från mellan 150 och 
250 personer om inträde kan inte bli 
svag; — nya medlemmar — nytt blod.

Och 937 medlemmar är mycket, om 
också inte så mycket som 1632.

*
Måtte alltså Ö. S. nedskrivningar 

bara stärka Djurgårdens ställning.
Och måste var och en, som nu är 

kvar hos oss, se till att Ö. S. aldrig 
mer behöver stryka en enda — på 
grund av bristande betalning, denna 
den futtigaste av alla anledningar.

E. A.

9 3 7



DJURGÅRDAREN 63

1923
Hur kommer detta år att se ut för 

oss.
Inte vet jag!
Men nog kunna skidlöparna visa 

Sven i Idrottsbladet, att det finns fler 
skidklubbar i Stockholm än hans kä
ra Hellas, som kunna ta lagpris i tre
mil och vinna budkavlar. Och nog 
kunna vi av den sektionen, som på en 
verklig klubbtävling ställes upp 86 (!) 
startande, vänta oss en mycket hygg
lig statistik i Stockholmstidningens 
sammandrag i april, då Stockholms
klubbarnas inbördes rangställning 
fastslås i kalla torra siffror.

Och nog kunna brottarna, som 
fingo avslag på sin anhållan att få an
ordna årets svenska mästerskapstäv
lingar i brottning, visa att de varit 
den uppmuntran värdiga. Ty av den 
sektionen, där varenda en av medlem
marna, varenda en arbetar, måste nå
gonting bli uträttat. Annars vore det 
ju inte lönt att arbeta.

Inte vet jag hur året blir!
Men nog kunna bandyspelarna få 

T. T. att känna sig rätt enkel att ha 
påstått att ”laget är föga, mer än an
dra klass”. Nog torde ”den föga im
ponerande samlingen”, vars halv
backskedja ”knappt torde hålla måt
tet för Pokalserien”, kunna slå sig 
fram till ett så pass gott omdöme, att 
T. T :s hårda ord finge sin beska, väl
behövliga replik.

Och nog borde våra boxare även 
i år genom att bestämt lägga beslag 
på några mästerskap och diverse an
dra fina placeringar, framhålla hur 
berättigat kravet på djurgårdisk re
presentation i förbundsstyrelsen, förra 
året tillbakaslaget av Positionsartille
riet, i själva verket är.

Nog tycker jag, året borde bli bra! 
Ty nog ha våra ishockeyspelare 

börjat ge vårt namn den rätta fläkten.

Nog borde vi, 937 medlem
mar, som nu efter alla dessa 
strykningar utgöra Djurgår
dens Idrottsförening 1923, 
kunna göra något ännu fi
nare av den föreningen än 
den fina förening den redan 
är.

Nog borde vi, 937 med
lemmar, 1923 kunna uträtta 
mer än bara idrottsliga stor
dåd.

Om vi t. ex. till att börja 
med skulle komma överens 
om att hela året vara rikligt 
goda kamrater, lägga bort 
att hacka på varandra, lägga 
bort att snäsa av varandra, 
lägga bort att prata lort om 
varandra.

Om vi skulle riktigt allvar
ligt föresätta oss att uppskatta 
varandras värde litet mera, 
så att inte var och en går och 
tror att han ensam har det 
förlösande ordet på tungan 
och den enda saliggörande 
idén i sin hjärna.

Om alla t. ex. skulle vara 
lika mot alla och inte gå 
omkring och visa upp all 
världens olika anleten.

Om — och det skulle väl 
kanske vara det roligaste — 
alla kunde upphöra med 
detta torgförande på staʼn 
av våra bekymmer, om hem
bärande till andra om vad 
staʼn pratar om.

Om alla kunde komma 
överens om att framför allt 
vara karlar — och inte skval
lerlystna käringar.

Om------------------
Under hela 1923!

Då skulle Djurgården vara 
den stiligaste föreningen i 
Stockholm, i Sverige.

Och nog borde dessa kärnfriska poj
kar kunna pucka upp skickligheten så 
pass att T. T., efter motgångarna mot 
bandyomdömet om Djurgården, kunde 
få litet heder av ishockeyerkännandet 
att djurgårdspojkarnas debutmatcher 
vore så pass välspelade att de ingåvo 
löften.

Och nog borde våra bowlare kun
na bidraga med litet färg, att putsa 
upp djurgårdsnamnet med. Nog bor
de de kunna gå rätt säkert på egna 
ben nu, sedan de första årens stapp
lande steg äro ett lyckligt — och 
snabbt — övervunnet stadium.

Inte vet jag, men de där sex sektio
nerna borde kunna göra 1923 rätt så 
innehållsrikt.

Och nog borde väl våra åttiosex 
(minst) fotbollsspelare kunna göra li
vet surt för Linde-Kamraternas sex
ton fotbollslag, Petterssons I. F. i Hel
singborg och Sandborgs A. I. K. och 
komma Ceves fula profetia på skam, 
till heder för min egen vackra. Och 
Djurgårdens. Nog borde åttiosex 
unga, friska, entusiastiska pojkar med 
egen idrottsplats och Mac och dusch 
och allting kunna få en helsida i I. B. 
även de. Trots att det inte är helsi
dornas år.

Och nog borde allm. idrottsmän
nen på nyanlagda kolstybbsbanor, året 
före nästa olympiad, kunna rikta upp
märksamheten på oss, även i denna 
idrott. Genom egna medlemmar och 
inte arrenderade.

Ja, nog tycker jag, året borde bli 
bra.

Nog borde väl ekonomin kunna 
hjälpas upp litet, genom att tusen 
medlemmar betalade sina årsavgif
ter...

Vacker tanke, var fick jag den ifrån.

Ala.
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FOTBOLLSÅRET 1922
Man skall vara ceveist för att med 

berått mod kunna påstå, att Djurgår
dens fotbollsår 1922 inte var gott.

Man skall vara fullständigt renons 
på ärlighet i sitt omdöme, om man vill 
påstå, att Djurgårdens fotbollsår 1922 
inte var en kolossal förbättring av 
1921 års upplaga, genomsedd och till
ökad.

Och man skall vara betydligt mag
sur om man att döma av en del nega
tiva resultat, sämre matcher och dåli
ga spelare, bortseende från alla goda 
resultat, fina matcher och glänsande 
spelare, förnekar att Djurgården har 
alla förutsättningar för en säkert gan
ska effektfull come-back.

Jag tror på vår stora fotbollssek
tions framtid; och denna tro grundar 
jag på dess resultat 1922.

Vi ha Mac. Vi ha Traneberg. Och 
vi ha ungt, friskt duktigt spelaremate
rial. Djurgården blir något 1923.

Nedan följer en kort kritik av fot
bollsåret 1922, såsom det tett sig lag
vis. Mina omdömen äro mina. Om 
någon har annan uppfattning så får 
han komma med den. Men jag gör 
anspråk på gehör efter så många års 
bekantskap med ämnet.

A-laget

var litet ojämnt i resultaten. Det ver
kade inte äga samma goda spelhumör 
alltid och tog en del matcher rätt non
chalant; slött är nämligen inte ordet. 
Slött spelade laget aldrig.

Såsom det nu är byggt består det 
av spelare som både äro kunniga och 
spelskickliga. Dessutom äro de allra 
flesta ännu mycket unga. Jag kan 
inte formulera min tro på detta lag 
bättre än jag gjorde det till Ceve, på 
sin tid:

”I motsats till signaturen Ceve i 
Idrottsbladet, hoppas vi bestämt att 

vår engelske tränares arbete skall bära 
frukt i form av ett gott lag; nyplante
rade fruktträd bära icke frukt första 
året. Med det utomordentligt rika och 
förstklassiga material av spelare, som 
föreningen disponerar över, med de 
träningsmöjligheter, som vår nyanlag
da idrottsplats erbjuder; med den en
tusiasm, som besjälar den kraftiga 
fotbollssektionen, och med de för
utsättningar i form av outslitlig 
energi och seghet, som varje djurgår
dare av födsel och ohejdad vana äger 
— med alla dessa krafter till hjälp 
kan inte vårt fotbollslag undgå att bli 
prima. Det kommer att bli det som 
av ren naturnödvändighet.”

Säsongen i siffror: tabellerna torde 
därvidlag lämna alla uppgifter som 
behövas. Däremot betygsätter den be
klagligtvis inte spelarna. Vilket alltså 
återstår mig.

Försvaret har släppt in mål, en 
masse. Men trots detta kan varken Ru
dén, Hemming eller K. II. beskyllas 
för oskicklighet. Få mål ha slarvats 
in, de flesta ha kommit från spelskick
liga forwardskedjor helt enkelt. Och 
det har inte heller varit så många per 
match. Nej, försvaret ha vi ingen 
anledning att risa.

Halvbackskedjan har spelat ojämnt, 
Den har gått glänsande matcher och 
den har gått sämre, men den har alltid 
arbetat och arbetat kolossalt. Att 
den sedan inte alltid lyckats — ja, det 
kan även här ha berott på motspelar
nas forwards. En glädje har det va
rit att den fått arbeta obruten så gott 
som ständigt, vilket har märkts på 
dess goda samspel.

Forwardskedjan blev först mot sen
sommaren och hösten riktigt först
klassig. Den började rent bedrövligt, 
späddes ut med nya spelare ideli
gen, men fann inte sin definitiva sam
mansättning förrän laget avslutat det 

första dussinet dåliga matcher med ett 
sensationellt nederlag mot Sundby
berg. Då kom en ny kedja igång, 
som gjorde det andra dussinet mat
cher till så gott som uteslutande vinst
matcher, innehållande en förlustmatch 
som faktiskt blev lagets största vinst : 
semifinalen mot Gais, en av årets stör
sta fotbollsdagar i Stadion.

Laget har använt inte mindre än 34 
spelare, av vilka dock 16 st. spelade 
högst 3 gånger. Av de ordinarie spe
lade Hemming, Köping, Hagberg och 
Sune mest och 27 matcher (av 29), 
Wahlberg och Palm minst och 18 
resp. 13 matcher.

B-laget
hade av reservlagen som vanligt den 
svåraste konkurrensen. Klass I är in
gen klass för duvungar. Den är hård. 
Konkurrensen är fruktansvärd. La
gen bestå i allmänhet inte av några 
ungdomar, i många fall tvärtom av 
gamla, drivna spelare. Klassen in
nehåller ju för övrigt många prima 
lag, rent av överkvalificerade.

Att mot sådana motståndare ta hem 
en så god placering som fjärde är helt 
enkelt alldeles utmärkt. Och länder 
det energiska, sammanhållande och 
kampglada laget till all heder.

Det har varit svårt att göra mål på 
det laget. På 15 matcher har endast 
17 mål hittat dit, därav på 6 intet och 
på 5 bara 1.

Inför detta skulle naturligtvis ett 
översvallande beröm åt försvaret tän
kas vara på sin plats. Men de tre ba
kersta spelarna ge mig nog säkert rätt 
om jag först räcker handen åt halv
backskedjans tre spelare. Att det in
te har blivit fler mål beror naturligt
vis, att motforwards inte kommit så 
långt. B-lagets tre man ha på ett ekla
tant sätt illustrerat halvbackarnas be

Slutställningarna 
i serierna 1922: 

SVENSKA SERIEN KL. I.
Sp. V. Oa. F. Mål P.

Eskilstuna .......... 10 4 2 4 21—17 10
Aikå ................. 7 4 1 2 19—14 9
Hammarby .... 8 4 1 3 14—13 9
Djurgårdens .... 10 3 3 4 16—19 9
Sleipner .............. 10 4 1 5 14—20 9
Norrköping ........ 9 4 0 5 14—15 8

STOCKHOLMSSERIEN I.
Sp. V. Oa. F. Mål P.

Reymersholm 10 9 1 0 24—9 19
Sundbyberg .......... 10 8 1 1 23—10 17
Hammarby B .... 10 7 0 3 24—10 14
Djurgården B .. 10 6 1 3 31—14 13
Olympia ............. 10 6 0 4 14—12 12
A. I. K. B............. 10 5 1 4 25—13 11
Traneberg .......... 10 5 1 4 17—18 11
Västermalm B ... 10 2 2 6 11—17 6
Lidingön ............ 10 2 0 8 11—28 4
B,ollklubben B ... 10 1 1 8 8—29 3
Linnéa B ............. 10 0 0 10 4—32 0

STOCKHOLMSSERIEN II.
Sp. V. Oa. F. Mål P.

Huvudsta ............ 11 8 1 2 32—8 17
Djurgården C ... 10 7 2 1 35—13 16
A. I. K. C .......... ii 7 1 3 29—14 15
Hammarby C .... 10 6 2 2 28—8 14
Birka ................... II 6 1 4 25—13 13
Olympia B .......... II 5 2 4 26—24 12
Norrmalm .......... 10 4 2 4 20—14 10
Linnéa C ............. 10 4 1 5 13—16 9
Hässelby ........... II 4 1 6 15—34 9
Lidingö-Kamr. 10 2 1 7 15—43 5
Marieberg B ........ 10 1 2 7 10—31 4
Västermalm C ... II 0 2 9 19—49 2
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tydelse som försvarsreserver eller kan
ske bättre — och tvärtom — försva
rets första linje.

Forwardskedjans flinka yttrar, smi
diga inrar och skjutpigga center ha 
plockat in många mål och inget lag 
i Klass I har gjort flera mål än vårt.

Laget har använt 27 spelare av vil
ka 14 spelat högst 3 gånger. Flitigast 
ha Björnungen, Ivar Andersson och 
Gösta Pettersson varit (samtliga 27 
matcher), medan, av de ordinarie, 
Fagerberg och Elmblad varit med 
minst (7 resp. 8 matcher).

Som ordinarie torde laget ha sett ut 
sålunda:

Johansson; Elmblad, Levin; I. An
derson, Jonsson, K. Andersson I; 
Pettersson, Lingvall, Fagerberg, F. 
Jansson, Brolin.

C-laget
utestängdes endast genom Stockholms 
Fotbollsförbunds beslut från en an
nars säker serieseger. Men det hör 
just nu inte hit...

Ty laget kunde ha vunnit ändå, om 
det inte, genom att slumra till i en 
match, som gubevars skulle vara så 
lätt att klara, hade gått och tagit 
stryk. Ingen av sommarens 101 mat
cher grämer mig så mycket som den
na, mot Hesselby, där 2 dyrbara po
äng realiserades mycket billigt. Det 
var synd för de pojkarna, som voro 
med och harvade, att en hel sommars 
segerförhoppningar på en gång skulle 
grusas.

Laget har varit riktigt bra, trots 
dess, genomsnittligt sett, rätt höga ål
der. Det har levt på en aktningsvärd 
rutin, gott fighterhumör och arbet
samhet.

Även här har halvbackskedjan varit 
prima, speltekniskt bättre än i B-la
get, i energi och kraft kanske sämre. 
Och det har också visat sig i siffran 
över förlorade mål. Den är 22, därav 
precis hälften förlorade på 3 matcher 

(varvid halvbackskedjan inte varit or
dinarie) och resten på 12.

Bakre försvaret har emellertid skött 
sig ypperligt och forwardskedjan har 
stundtals presterat ett samflytande 
spel av hög kvalitet, inspirerat av en 
så gammal driven innerspelare som 
Schlaaf, själv lycklig fader till precis 
en tredjedel av lagets vinstmål.

Bröderna Sundberg ha varit med 
alla 15 matcherna, närmast följda av 
Schlaaf och Rosswall, som strejkade i 
ovannämnda olycksmatch. Wille Ar
ve har lyst endast 9 gånger med sin 
ordinarie närvaro.

Laget torde, såsom mest stridsdug
ligt ordinarie, haft följande uppställ
ning: Bergvall; R. Sundberg, Sten
berg ; Rossvall, Ekberg, Arve; Åsberg, 
Berglund, Lundberg, Schlaaf, E. 
Sundberg.

D-laget
har, de tre föregående lagens alla be
drifter till trots, oaktat ungdom och 
bristande större ringvana, varit de 
verkligt uppseendeväckande matcher
nas lag, inrymmande våra allra sty
vaste bollvirtuoser och den verkliga 
kaptenen samt modernt i sin utstude
rade, en smula bluffande och förbluf
fande stil, kolossalt imponerande på 
motståndarna, som i allmänhet föllo 
lika mycket offer för pojkarnas spel 
som på ryktet att de voro omöjliga att 
slå.

I det laget imponerade på mig mest 
forwardsspelet sådant det bedrevs in
nan A-laget tog förstärkning därifrån. 
Då var det högklassigt — snabbt, fi
nurligt och effektivt. Innan Wahl
berg och Palm flyttade gjordes det 52 
mål på 9 matcher av den innertrion — 
med Sture Nilsson i mitten — sedan 
gjordes det på 5 ”bara” 24 mål.

Att det inte blev flera mål på D-la
get förvånar mig. Men det var sug
gestion, motspelarna trodde inte att 
det gick för sig helt enkelt. Annars var 
försvaret inte absolut prima och halv

backskedjan stark endast på två plat
ser.

Norberg spelade ensam med alla 
matcherna, 15 st., med Nisse Sund 
närmast.

Ordinarie uppställning:
Carlsson; H. Jansson, Österqvist, 

Sund, Olsson, Rehnström; Nordberg, 
Wahlberg, (Haglund), S. Nilsson, 
Palm, A. H. Nilsson.

E-laget
har varit styvbarnet. Det har fått 
hålla till godo med, vad de andra bar
nen ratat. Det har fått lämna rum 
för resterna av reserverna.

Och icke desto mindre blev det ett 
gott lag. Eller kanske tack vare. Var 
det inte så nämligen att spelarna i 
detta förskingringens lag spelade med 
större ambition än något av de andra.

Nog föreföll det mig så. Jag fann 
åtminstone alltid pojkarna gå åstad 
med en viss förbittring, och en enda 
gång, en enda halvtid såg jag en 
skymt av den modlöshet, som borde 
ha varit så naturlig — och förlåtlig.

Laget eggades naturligtvis av de 
andra. Deras framgångar lämnade 
E-pojkarna ingen ro, utan sporrade 
dem. Så pass att segerpalmen i klass 
VI vinkade emot dem och var så nä
ra, att endast en straffspark hindrade 
dem att få den.

Laget hade oturen att inte vinna 
klass IV. Agge Haglund satte en 
straffspark i ena stolpen — det var 
den försuttna chancen. Därför att 
det skedde i den avgörande matchen 
mot Karlberg, och ställningen var 
2—3 och bara hade behövt bli 3—3 
för att segern skulle vara bärgad.

Resultatet blev emellertid en glän
sande andraplacering, en helt enkelt 
finfin prestation.

Att laget på endast 9 matcher an
vänt 25 spelare är ju det bästa beviset 
på de tråkiga förutsättningarna, un
der vilka det fått arbeta. Att det

(Forts. å sid. 68

STOCKHOLMSSERIEN III. STOCKHOLMSSERIEN IV. JUNIORSERIEN.
Sp. V. Oa. F. Mål P.

Djurgården D ... 9 9 0 0 64—6 18
Sundbyberg B ... 9 6 1 2 21—12 13
Djurgårdshof 9 5 2 2 13—9 12
Reymersholm B .. 9 5 1 3 22—21 11
Hammarby D .... 9 4 2 3 14—13 10
Värtan B ............. 9 4 1 4 8—17 9
Västermalm D ... 9 2 2 5 12—25 6
A. I. K. D............. 9 1 3 5 9—21 5
Matteus-Pojk. 9 2 1 6 9—22 5
Nacka ................. 9 0 1 8 9—35 1

Sp. V. Oa. F. Mål P.
Karlberg ............ 9 7 2 0 23—12 16
Djurgården E ... 9 7 0 2 25—10 14
Helgalundskl. 9 7 0 2 17-8 14
Mode ................. 9 5 3 1 23—11 13
Rex ..................... 8 4 2 2 16—11 10
St. Norra I. K. .. 8 3 1 4 15—20 7
Sthlms-Kamr. C .. 9 2 1 6 9—19 5
Hammarby E .... 9 1 3 5 8—19 5
Reymersholm C .. 9 2 0 7 15—28 4
A. I. K. E.............. 9 0 0 9 4—17 0

Sp. V. Oa. F. Mål P
Djurgården ........ 7 6 1 0 44—3 13
A. I. K................... 7 5 2 0 19—5 12

Thule ................. 6 3 1 2 16—11 7
Linnéa ................. 7 3 1 3 15—11 7
Sthlms I. F........... 7 3 1 3 11—17
Hammarby ........ 6 2 0 4 11—12 4
Bollklubben ........ 7 2 0 5 6—31 4
Reymersholm 7 0 0 7 7—39 0
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Dat. Lag Motspelare
Matcher Summa Mål Summa

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

12/7 A M. T. K..............  .....____ Stadion 1 1 3
20/7 A Sundbyberg ______________ _ ___Stadion — — 1 3 4
23/7 A Fagersta _______ ___ ___ ___Fagersta 1 — — 9 1
29/7 A Grycksbo ------------------------ Traneberg 1 — — 3 2
3/8 A Wiener Amateure ____  ___ ____ Stadion — — 1 2 5
6/8 A Aikå ___________________ ____ Stadion 1 — — 6 2

18/8 A Aikå— - -------- - -----  --____ Stadion 1 — — 2 0
27/8 A City ----------------_------------ _ Eskilstuna 1 — — 2 1
3/9 A Örgryte _________________ __Göteborg 1 — — 3 2
10/9 A Eskilstunakamraterna _  __ _ Eskilstuna — 1 — 4 4

17/9 A Gais__ ____________ ____ Stadion — — 1 2 4
24/9 A Aikå ___________________ __  _ Stadion 1 — 3 2
1/10 A Hammarby____  _______ _ ____ Stadion 1 — 1 1
8/10 A Sleipner ____________ __ — __ Norrköping 1 — — 1 0
15/10 A Norrköpingskamraterna _ __ Traneberg — — 1 1 3
29/10 A Sleipner ---- -----------  — _ ____ Stadion 1 — — 2 0

5/11 A Helsingborg---------------------- _ Helsingborg — — 1 0 3
12/11 A Aikå____ - __________  - .____ Stadion 1 — — 4 2

10 2 6 49 39
Transport från första halvåret 2 4 5 12 6 11 9 16 58 55

5/7 B Bollklubben B_ _ _______ Traneberg 1 6 0
11/7 B Traneberg------------------------ _ Traneberg — 1 — 1 1
18/7 B Linnéa B _______________ __ Traneberg 1 — — 6 0
25/7 B Sundbyberg — ----  — _ ... _ Traneberg — — 1 2 4
1/8 B Hammarby B ---- ---- . __ Traneberg 1 — — 2 1
9/8 B Vestermalm B____  _ _ _ ... Traneberg 1 — — 6 0

26/8 B Ekdalen ------------  --------- - - ___ Vestervik 1 — — 3 0
B Hökersbo ----------------------- Vestervik 1 — — 2 1

29/8 B Vestervikskombinationen — __ Vestervik 1 — — 2 0
3/9 B Reymersholm — _ _ ----- . .Traneberg — — 1 0 1

24/9 B Lidingön ________ ____— . . -Traneberg 1 — — 5 2
8 1 2 35 10

Transport från första halvåret 2 — 2 10 1 4 6 7 41 17

13/7 C Vestermalm C___ ___ —-__ Traneberg 1 7 1
27/7 C Lidingökamraterna. _ _ ----- Traneberg 1 — — 6 1
10/8 C Birka______________________ Traneberg 1 — — 3 1
17/8 C Hesselby ___ _____ ______ Traneberg — — 1 1 2
3/9 C Järva _ _ __________  . --- Traneberg 1 — — 1 0
9/9 C Donmarvet__ _ __ __ Borlänge 1 — — 3 1
10/9 C Grycksbo ________ ______ __ Grycksbo — — 1 2 5
17/9 C Huvudsta ---- ---------- ----- _ Traneberg 1 — — 3 1
24/9 C Aikå C__ .. _______ — --- ___Råsunda 1 — — 4 3
29/10 C Södertelje A. I. F____ ______ __ Södertelje 1 — — 4 3

8 — 2 34 18
Transport från första halvåret 2 3 — 10 3 2 11 4 45 22

DJURGÅRDAREN

FOTBOLLSÅRET 19-
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-22 I TABELLFORM
Dat. Lag Motspelare

Matcher Summa Mål Summa

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

12/7 D Hammarby D-----------------___ Traneberg 1 — 4 0

2/8 D Djurgårdshov ----------------- ___ Traneberg 1 — — 4 1

D Matteuspojkarna—-^----------__ _ Traneberg 1 — — 9 0

22/8 D Vestermalm D ------- ---- ___ Traneberg 1 — — 5 1

6/9 D Bollnäs ----------------------- ______Bollnäs 1 — — 3 0

7/9 D Alfta ________ ___ _____ _______ Alfta 1 — — 5 0

8/9 D Ljusdalskombination ------ ___  _ Ljusdal 1 — — 4 1

9/9 D Edsbyn ----------------------______Edsbyn 1 — — 5 1

10/9 D Helsingekombination -------- ______Edsbyn 1 — — 7 1
9 — — 46 5

Transport från första halvåret 5 — — 14 — — 41 4 88 9

10/7 E Hammarby E________ ___ ___  Traneberg 1 — — 4 0
24/7 E Helgalundsklubben----------- ___ Traneberg — — 1 0 4
31/7 E Sthlms Norra I. K. ___ Traneberg 1 — — 1 0

7/8 E Stockholmskamraternas C - _ Traneberg 1 — — — —

14/8 E Rex___________________ ___  Traneberg 1 — — 3 2

21/8 E Mode-------------------------- _ __Traneberg 1 — — 4 0

28/8 E Karlberg ---------------------- ___ Traneberg — 1 2 3
5 — 2 14 9

Transport från första halvåret 2 — — 7 — 2 11 — 25 9

7/7 J Thor __________________ __ _ _ Traneberg 1 — — 16 0

14/7 J Järva----------------- ------- ___  Traneberg 1 — — 4 0

21/7 J Kronoberg ---- -------------___ Traneberg 1 — — 3 1

28/7 J Marieberg---------- ---------- ___ Traneberg 1 — — 7 0

4/8 J Sundbyberg------------------- ___ Traneberg 1 — — 6 0

13/8 J Kamraterna __  — ------- __ Traneberg 1 — — — —

16/8 J Vestermalm____  - ------- ___ Traneberg 1 — — 6 0

25/8 J Hammarby ------ ----— —___ Traneberg 1 — — 6 0

J Reymersholm -----------------___ Traneberg 1 — — 12 0

17/9 J Thule--------------------------- ___ Traneberg 1 — 4 0

24/9 J Sthlms I. F----------  ----- _ __Traneberg 1 — — 9 1
1/10 J Linnéa ---- - ---------- _ _ _ Traneberg 1 — 5 2

8/10 J Hammarby .....  ..___  Traneberg 1 — — 6 0

15/10 J Aikå _________________ ______Stadion — 1 — 0 0

22/10 J Bollklubben ------------------- ___ Traneberg 1 — — 8 0

29/10 J Norra Real -------- ---------- __  __Stadion 1 — — 4 1
15 1 — 96 5

Transport från första halvåret 3 — — 18 1 — 11 0 107 5

Summa 100 matcher 71 ii 19 364 117
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VARA 86 FOTBOLLSPELARES 
MATCHER 1922

Haglund, ”Agge” .................................. 11 4 6 4 16 41
Granholm, ”Slonken” ................... ......... 1 1 1 8 19 30
Hemming, ”Hackå” ................................ 27 27
Gustafsson, ”Köping” ............................. 27 27
Andersson, ”Sune” ................................. 27 27
Hagberg, Harry ..................................... 24 3 27
Strassman, ”Mirra” ................................ 8 19 27
Rudén, ”Fritte” ...................................... 25 25
Sundberg, Harry ..................................... 25 25
Andersson II, Karl ................................ 1 3 3 18 25
Granholm, ”Murren” .............................. 22 2 24
Johansson, ”Björnungen” ........................ 2 15 2 5 24
Karlstrand, Carl ..................................... 23 23
Johansson, ”Gotte” ................................. 23 23
Wahlberg, ”Sudden” .............................. 18 5 23
Nordberg, ”Nobben” .............................. 5 2 14 21
Nilsson, Sture.......................................... 2 3 2 14 21
André, Ivar ........................................... 1 1 17 19
Andersson, Bertil ................................... 19 19
Elfgren, Erik ................................... . 19 19
Brolin, Erik............................................. 1 12 5 18
Palm, ”Osse” .......................................... 13 4 17
Levin, Göte ............................................. 2 13 2 17
Pettersson, ”Gotte” .................................. 15 2 17
Jonsson, ”Conta” ..................................... 13 4 17
Sundberg, ”Rubbe” .................................. 2 15 17
Jansson, ”Ville” ..................................... 17 17
Svensson, ”Svensken” ............................. 17 17
Jansson, ”Aja” ...................................... 1 2 4 9 16
Sundberg, Edwin ..................................... 1 15 16
Jansson, ”Jan” ...................................... 10 5 1 16
Johansson, ”Dempsey” ............................. 1 15 16
Andersson I Karl ................................ 1 14 15
Andersson, Ivar ...................................... 15 15
Wicksell, Gösta........................................ 1 5 9 15
Wissnell, Tage ........................................ 1 1 13 15
Elmblad, Otto ........................................ 5 8 1 14
Lundberg, ”Snöret” ................................ 3 2 9 14
Ekberg, Gustaf ...................................... 3 11 14
Rosswall, Axel ........................................ 14 14
Arwe, ”Wille” ........................................ 4 9 13
Åsberg, E.................................................. 1 11 1 13
Schlaaf, Karl........................................... 13 13
Sund, Nils .............................................. 13 13
Rosberg, Ragnar ..................................... 4 9 13
Löfgren, Hilding ..................................... 13 13
Österqvist, ”Mulle” .................................. 3 9 12
Bergvall, Harald ..................................... 1 11 12
Carlsson, ”Bigge” ................................... 12 12
Bergström, Emil ..................................... 2 8 1 11
Berglund, ”Göken” ................................ 10 10
Rehnström, ”Rodhe” ............................... 10 10
Westman, Erik ...................................... 5 4 9
Pettersson, ”Ballan” .............................. 3 5 8
Fagerberg, ”Kevan” .............................. 1 7 8
Widgren, ”Pjutten” ................................ 3 5 8

(Forts. fr. sid. 65.)
dock gått som det gått, åtminstone i 
försvaret, har berott på att detta i de 
flesta fall, liksom halvbackskedjan, 
båda delarna rätt stabila, fått vara 
rätt fritt från förändringar.

Däremot har kedjan ideligen måst 
rymma olika spelare; 13 stycken ha 
gästspelat som forward.

Lagets någorlunda normala utseen
de torde ha varit :

Sp. V. Oa. F. Mål
A-laget .... 29 12 6 II 58—55
B-laget .... 15 10 1 4 41—17
C-laget .... 15 10 3 2 45—22
D-laget .... 14 14 0 0 88—9
E-laget .... 9 7 0 2 25—9
J-laget .... 19 18 1 0 107—5

101 71 II 19 364—117

Bergström; S. Granholm, Jonason; 
N. Nilsson, G. Wicksell, Rosberg; 
Strassman, Widgren, Haglund, Sund
blad, Lagerstedt.

Junior-laget
har, slutligen, varit den största gläd
jekällan.

Laget torde i vår historia ha haft 
endast två motsvarigheter i spel
skicklighet: 1921 års och 1917 års 
lag. Intet av dessa båda välspelande 
lag ha emellertid haft 1922 års kraft 
och force. Förra årets spelade ibland 
med en ursinnig force — men så ha
de det också alla naturliga, fysiska 
förutsättningar för det.

En av de många faktorer, som spe
lat en roll i lagets framgångar, är 
sammanhållningen. Att på 19 mat
cher använda 16 olika spelare, därav 
3 st. endast en gång — att på 19 
matcher sålunda använda praktiskt 
taget bara 13 spelare, måste naturligt
vis anses som något enastående.

Det betyder helt enkelt att alla varit 
intresserade för uppgiften, för laget 
och för kamraterna.

Båda backarna och yttrarna ha va
rit med alla matcherna, Murren Gran
holm har varit med 18 gånger, Jans
son, André och Svensson 17 gånger 
och Agge Haglund 16 gånger.

Bakre försvaret torde lika väl som 
forwardskedjan inneha rekord. För
svaret har släppt in c:a 1/4 mål per 
match — kedjan har gjort c:a 5½ 
mål per match. 107—5 på 19 mat
cher är absolut jämförelsevis feno
menalt.

Spelare
Matchantal i lag

A B C D E J

M
atcher
S:a

DE HUNDRAEN 
MATCHERNA
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Både försvar och anfall har emel
lertid levat högt på en ytterligt stabil 
halvbackskedja, vars förnämsta egen
skaper i lika hög grad varit kraft och 
energi som elegans och teknik. Den 
har underlättat kolossalt både bakåt 
och framåt, och varit den verkliga 
ryggraden.

Laget har, originellt nog, hållit sig 
med tolv ordinarie mannar; den ordi
narie centerhalvans sommarfrånvaro 
nödgade laget att hålla sig med en

DE 11 A. I. K. MATCHERNA
Sp. v. oa. f. m.

A-laget ............... 5 4 1 0  16—7
B-laget ............... 1 1 0 0 2—1
C-laget ............... 1 1 0 0 4—3
D-laget ............... 1 1 0 0 9—0
E-laget ............... 1 1 0 0 4—0
J.-laget ............... 2 1 1 0 1—0

11 9 2 0 37—11

extra halvback, som fick spela lika 
ofta som den ordinarie.

De tolv, alltså, spelarna, som som
maren 1922 berett oss gamla djurgår
dare så mycken glädje ha varit:

Svensson; S. Granholm, Anders
son; Johansson, Wissnell, Jansson 
(Löfgren); Strassman, Haglund, E. 
Granholm, André, Elfgren.

Heder åt dem.
*

Om spelarna sålunda gjort sig för
tjänta av vårt tack så ha Mac och 
ledarna gjort det i icke mindre grad.

Det arbete som Mac nedlägger det 
har han betalt för. Men det stora in
tresse han visar pojkarna, den omsorg 
han har om dem och den uppriktiga, 
oskrymtade kärlek han visar dem — 
den kommer från ett varmt hjärta och 
därför skall han ha ett särskilt tack.

Likaså Sundberg, Lasse, Acke 
Svensson och hela den övriga bunten 
som vi hoppas få se igen i vår.

Ala.

NY VINTERSPORTBOK.
Karl Setterberg: Längd- och terränglöp

ning på skidor. Rikt illustrerad. Pris 
kr. 2:50.
Kapten Karl Setterberg, som förde våra 

käcka svenska pojkar till seger vid de 
stora skidtävlingarna i Pyrenéerna, åtnju
ter inom sportkretsar ett mycket stort an
seende både som utövande tävlingslöpare 
och som instruktör, vadan vi tro oss kunna 
säga som säkert, att hans handbok i längd
löpningens teknik och träning, roligt skri
ven som den är, skall bliva hjärtligt mot
tagen. För de verkliga tävlingslöparne blir 
naturligtvis boken oumbärlig. Den är näm
ligen den enda handledningen i tävlings
löpning som finnes. De skidlöpningsid
kande medlemmarna i varje svensk idrotts
förening torde därför kunna anses som 
självskrivna köpare av boken. Ala.

Carlsson, Holger ..................................... 8 8
Nilsson, A. H........................................... 8 8
Jonasson, G.............................................. 8 8
Nilsson, Nils .......................................... 2 6 8
Öijermark, ”Abbe” .................................. 5 1 1 7
Olsson, ”Lillejnar”................................... 7 7
Sundblad, ”Råville” ................................ 1 6 7
Wicksell, ”Ragge” ................................... 4 1 1 6
Stenberg, Gunnar ................................... 6 6
Johansson, Harry .................................... 6 6
Lagerstedt, Sven ................................. .. 6 6
Lingvall, Evert ........................................ 5 5
Carlberg, Ernst ..................................... . 4 4
Andersson, Erik...................................... 1 3 4
Tillberg, Sven.......................................... 4 4
Öijermark, Gösta ..................................... 1 1 1 3
Bergman, Tage........................................ 3 3
Palmgren, Algot ..................................... 3 3
Gustafsson, ”Bullan” ...... ........................ 1 2 3
Söderberg, ”Knata” ................................ 1 1 2
Nordenskjöld, ‘”Nocke” .......................... 1 1 2
Rydell, Sven ........................................... 1 1
Karlsson, Karl-Otto ................................ 1 1
Kungberg, Sigge ..................................... 1 1
Westerberg, G......................................... 1 1
Lee, John ............................................. 1 1
Bergman, G.............................................. 1 1
Österberg, S.............................................. 1 1
Gustafsson, J............................................ 1 1
Mac 1 1

VARA MÅLSKYTTARS MÄSTERSKOTT 1922

Målskytt

Haglund, ”Agge’1 ................................... 4 4 14 6 32 60
André, Ivar ........................................... 1 36 37
Wahlberg, ”Sudden” .............................. 17 15 32
Nilsson, ”Paddock” .............................. 1 2 20 23
Granholm, ”Murren”................................ 2 3 1 16 22
Palm, ”Osse” .......................................... 10 8 17
Schlaaf, Karl ......................................... 16 16
Andersson, Sune ..................................... 12 12
Jansson, Folke ........................................ 3 4 3 10
Pettersson, ”Ballan” ................................. 9 9
Johansson, ”Dempsey” ........................... 9 9
Fagerberg, ”Keva” ................................. 8 8
Brolin, Erik ........................................... 1 5 2 8
Berglund, ”Göken” .................................. 7 7
Strassman, ”Mirra” ................................ 1 6 7
Nordberg, ”Nobbe” ................................ 4 2 6
Widgren, ”Pjutten” ................................ 1 5 6
Jonsson, ”Conta” ..................................... 5 5
Nilson, A. H............................................ 5 5
Johansson, Harry ................................... 4 4
Lagerstedt, Sven ..................................... 4 4

9 spelare tre mål var............................... 12 4 8 3 27
6 spelare två mål var.............................. 6 2 4 12
13 spelare ett mål var.............................. 1 1 5 2 5 13
4 klubbar ett mål var i egen bur........ . 1 2 1 4

Summa 58 41 45 88 25 107 364

Antal gjorda mål i lag
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ALL MAN IDROTT
Egentligen har våra allmänna 

idrottsmän den gångna sommaren in
te bjudit på några sensationer.

Guskelov förresten, höll jag på att 
säga — men jag menar därmed en
dast, att det förefaller mig mera vittna 
om sektionens kvalitet detta att lång
samt och säkert förbättras.

Ty pojkarna ha gått framåt. Det 
är inget tvivel om det.

Om inte precis fyrkantmatchen mel
lan skolavdelningarna i Djurgården, 
Göta, Hellas och Matteus blev samma 
stora succés för oss som 1921 — så 
blev i stället seniorernas match mot de 
goda idrottsmännen i Järva en betyd
lig framgång; Järvas seger var i det 
allra knappaste laget, och torde, om 
pojkarna verkligen bereda sig till nä
sta tvekamp, inte bli så särdeles lätt 
att upprepa.

*

FÖRENINGS» 
MÄSTERSKAPEN 

i
INOMHUSIDROTT 

äga rum å nedanstående dagar, i 
Östermalms Läroverks gymnastik
sal med början precis kl. 8 e. m.

St. längd.......... den 1 mars
St. höjd .......... „ 8 „
Mell. hopp .... „ 1 „
Grenhopp .... „ 8 „

Den 11 mars, söndag således, äga 
sedan Förbundets D. M. tävlingar 

rum.
FÖRENINGSTÄVLING

i
HÖJDHOPP

hålles torsdagen den 22 februari.

Det var tråkigt att inte förenings
mästerskapen blevo den fest, som jag 
hoppats på. Måhända startades de 
för sent — varför inte förlägga dem 
till en tidigare del av säsongen — 
måhända voro inte heller 1922 års täv
lingar lämpliga att förlägga till Tra
neberg och koncentreras till ett par 
dagar. Men 1923 bör det gå bra, för
söka skadar i alla fall inte.

Resultaten kunna, som framgår av 
nedanstående tabell kanske synas 
skrala, men äro i själva verket betyd
ligt jämna; 1922 års pojkar äro, jäm
förda med samtliga tolv föregående 
års, genomsnittligt av högre kvalitet.

Årets resultat å 100 m. är det näst 
bästa å 13 års resultat, resultatet på 
400 m. ligger som fjärde, på längd 
som sjätte, på tresteg som tredje, på 
stav som tredje, på kula som sjätte, 
på diskus som sjätte etc. Intet resul

VÅRA MÄSTERSKAPSRESULTAT I ALLMÄN

Idrottsgren 1910 1911 1912 1913 1914 1915

Löpning 100 meter ____________ ___________ 12,2 12,2 11,8 12,0 12,6 12,4

„ 200 — 24,5 — 25,8 24,5 24,6

„ 400 „ _______ _______________ 56,4 57,6 55,8 60,2 55,5 54,6

„ 800 „ ---------- ------------------------- 2,09,2 2,07,5 2,06,7 2,09,6 2,07,4 2,13,0

„ 1500 „ ---------- ------------------------- 4,40,2 4.24,9 — 4,25,0 4,23,0 4,23,6

„ 5000 „ --------------------- ----------- 16,27,1 16,07,2 16,12,4 16,15,8 17,29,4 16,20,5

„ 10000 „ ________________________ 33,37,0 33,06,7 33,56,0 33,10,2 35,18,0 33,36,6

Häcklöpning 110 meter _____________________ — — — — —

Höjdhopp __________________________  _____ 166 155 162 152 — 158

Längdhopp-------------------------------------------- ----- 631 575 618 563 616 621

Trestegshopp-------------------------------- ---------------- 1164 1240 1157 1211 1232 1222

Stavhopp-----------  — -- -------------- --------------- 250 — 280 265 290 —

Kulstötning------ -------------------------------------------- 21,01 20,58 19,56 19,33 16,26 16,97

Spjutkastning---- ------------------------------------- ----- 71,92 72,35 77,65 69,46 80,52 67,60

Diskuskastning--------------------------------------------- 57,95 56,05 56,87 — 49,32 55,55
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tat ligger jumbo, intet heller precis 
svagt — utom möjligen häck, där vi 
ha flera utmärkta löpare!! — intet re
sultat är i varje fall så dåligt att vi 
behöver skämmas för det.

Med 1923 års träningsmöjligheter 
på Traneberg, som då ligger färdigt 
att ta emot hela högen, torde resulta
ten kunna förbättras högst avsevärt.

Föreningsmästerskapen äro inte de 
strunttävlingar mången kanske gör sig 
en föreställning om. Att vara djur
gårdsmästare, det må vara i vilken av 
våra idrottsgrenar som helst, är en 
stor heder. Och det är likadant inom 
alla föreningar.

Just nu påminner jag mig, att Heros 
i Berlin, när klubben i januari rekom
menderade sina medlemmar till våra 
tävlingar i boxning, mycket noggrant 
angåvo, vilka som voro klubbmästare; 
och detta angavs i samma andedrag 
som det meddelades att de voro tyska 
mästare, Berlinmästare etc. Undras 
om inte klubbmästerskapet nämndes 
först förresten.

VARJE TORSDAG
har allmänna idrottsmännen trä

ning i Östermalms Läroverks gym

nastiksal klockan 8 e. m. Svenska 

Idrottsförbundets tränare, Martin 

Jansson leder träningen.

1923 års föreningsmästerskap böra 
sålunda bli en verklig drabbning mel
lan vår livaktiga allm. idrottssektions 
många goda namn.

Eftersom ingen i närvarande stund 
vet, när nästa nummer av vår tid
ning kommer ut och vi bli i tillfälle 

att tala ett par ord med varandra igen, 
så är det bäst att gå händelserna litet 
grand i förväg och så gott först som 
sist påkalla uppmärksamheten på — 
Dagbladets.

Vår insats i dessa Sveriges populä
raste tävlingar har de senaste åren ten
derat att bli allt bättre och bättre. Och 
ännu är det guskelov långt, innan vi 
kunna anse resultaten som höjden av 
vår prestationsförmåga.

1923 måste vi taga ännu ett stort 
steg framåt. Vi kunna det, ty vårt 
”levande material” är av ypperlig kva
litet.

Det är för tidigt att börja träna nu, 
men länge behöver det inte dröja, 
förrän marken är bar; det blir tidig 
vår har Ekholm sagt. Och Trane
berg borde under hela maj vara till
flyktsorten för våra dagbladare.

Nog därmed — jag har bara velat 
göra ett påpekande att Dagbladets går 
av stapeln även 1923.

Ala.
*

IDROTT SEDAN INSTIFTELSEÅRET 1910

1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 Bästa man

11,8 11,5 12,2 11,8 12,1 11,5 11,8 ___ ____ _______ A. Öijermark

25,0 24,4 24,9 24,3 24,7 24,4 25,6 _________________  A. Öijermark

54,4 55,5 57,2 54,7 58,7 55,4 55,1 ___________________  R. Skoglund

2,13,6 2,17,0 2,16,5 2,09,7 2,10,0 2,08,5 2,10,0 _________________ _______ P. Poss

4,42,2 4,43,7 4,37,0 4,30,0 4,34,0 4,20,2 4,29,0 ___________________ H. Eriksson

16,36,0 17,44,1 16,36,5 17,00,0 16,53,7 16,55,2 16,55,0 _______ ____________A. Berglund

33,50,8 35,44,0 35,53,6 35,25,2 35,33 36,19,4 36,55,0 ___________________ A. Berglund

19,8 20,4 20,9 20,5 20,9 21,9 20,9 ___________________  S. Lindblad

163,5 162 165 164 160 166 150 _______ ____  ____ K. Sandqvist

586 580 625 598 582 . 564 611 _______  __________ K. Sandqvist

1181 1218 1215 1251 1244 1124 1240 __________ _________ S. Lindblad

290 260 290 300 240 270 280 _________________  A. H. Nilsson

18,44 21,03 18,94 20,15 20,14 18,32 20,10 __________________  R. Skoglund

58,68 73,29 63,45 68,02 65,84 64,83 64,50 _________________  Å. Wetterlind

64,65 61,79 44,22 57,43 61,86 54,27 56,52 ____ ___________ R. Skoglund
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SEKTIONSRUNT.
Vi ha fått två trevliga tillskott till 

vår förut, för all del, mycket trevliga 
skidsektion.

Herman Paus och Sigge Steinwall.
Paus har hoppat sig direkt in i våra 

hjärtan. Det gjorde den lille käcka 
gutten visserligen redan förra året, 
vid Saltsjöbadsdagen, men nu ha vi 
hunnit lära känna honom bättre och 
i honom funnit en kärnfrisk, renhårig 
kamrat, som vi hoppas alltid skall tri
vas hos oss. Han är hjärtligt välkom
men.

Sigge Steinwall är nu hemma 
här i Sverige igen, på en förmodligen 

fransysk visit. Sigge känna vi se’n 
sist. Och han är lik sig. Käck och 
präktig alltså och gudskelov inte nå
got vidare amerikaniserad. Sigge är 
också hjärtligt välkommen hem. Kan
ske berättar han litet i nästa nummer 
av vårt blad om amerikansk såplöp
ning.

*
Brottarna äro verkligen alldeles 

särskilt värda beröm för en sak: sitt 
sätt att sköta om träningsavgifterna. 
Månaden är inte många träningskväl
lar gammal förrän hela bunten aktiva 
betalt sin tvåkrona! Utan att göra 

svårigheter, bromsa och protestera. 
Tvärtom helt gladeligt. Det kallas att 
ha ambition.

*
Vår mycket aktiva bowlingssektion 

har utmärkt sig mycket på senaste tid. 
I tvekampen med A. I. K. har den 
utgått som segrare och i en hel del 
Fenixtävlingar ha dess medlemmar 
slängt fram djurgårdsnamnet rätt 
långt på prislistorna. Tyvärr har inte 
sektionens sekreterare utmärkt sig. 
Med ms. till Djurgårdaren — men han 
liksom så många andra ha väl trott att 
tidningen var saligen avdöd. Vadan

De fem juniormästarna i boxning: Stående (f. v.): Nettelbladt, Lundin, Lunden. Sittande 
(f. v.): Wolff, Conta Jonson — truppens och hela sektionens manager — Johansson.
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GUSTAF HERMAN ANDERSSON
60 AR

Under de 32 år Djurgårdens 
idrottsförening funnits till är det icke 
så många personer, som deltagit i ar
betet med att föra fram föreningen 
till den plats den nu intar inom 
svensk idrott och en följd därav är 
att på var och en kommit både mån
ga tjänsteår och en stor portion av ar
bete.

Bland dem, som inom föreningen 
mycket verkat och kan taga åt sig en 
stor förtjänst är även föreningens för
re ordförande, postexpeditören Gustaf 
Herman Andersson. Han tillhörde 
idrottsrörelsens pioniärer och intog 
under många år en bemärkt plats inom 
idrottsrörelsen. Det ena uppdraget 
efter det andra lades på hans axlar 
och det behövdes mer än vanlig ar
betsförmåga och initiativkraft för att 
gå i land med det hela. Inom Stock
holms gymnastikförening, Svenska 
gymnastikförbundet och Stockholms 
idrottsförbund har hans arbete varit 
av stor betydelse. Han har även varit 

med om att starta Riksidrottsförbun
det och tillhörde dess överstyrelse de 
första åren.

Det torde dock vara Djurgårdens 
idrottsförening, som i högsta grad 
fick påräkna hans intresse och arbe
te och hans kärlek till föreningen är 
alltjämt lika stark. Han inträdde som 
ordförande på 1890-talet och kvarstod 
till 1907 och denna tid utmärkte sig 
genom mycket arbete och delvis svåra 
förhållanden. I Gustaf Herman hade 
föreningen då ett starkt stöd antingen 
det gällde att tala med höga herrar el
ler på annat sätt genomföra vad som 
skulle göras.

Bland föreningens medlemmar var 
”Postis” mycket populär på grund av 
ett välvilligt och tillgängligt sätt och 
det intresse han ägnade de olika med
lemmarna. De voro icke så många 
på den tiden att det gick för sig för 
styrelsen att känna alla. Som fäst
talare var han oöverträffad och i de 
många gånger hetsiga debatterna vid 

sammanträdena var han icke rädd att 
sjunga ut sin mening.

För Saltsjöbaden var Gustaf Her
man, som bodde därute, mycket in
tresserad och det var nog till stor del 
hans förtjänst att föreningen fick 
skidbacke därute. Då var det också 
ett gemytligare och enklare kamratliv 
därute vid skidtävlingarna med sill
frukost i röda stugan etc. På höstar
na brukade Postis inbjuda fotbolls
spelarna till uppvisning i fotboll på 
Saltsjöbadens lilla trekantiga fot
bollsplan och sedan blev det sillfrukost 
hos ordföranden, vilket för dem som 
voro med utgör ett glatt minne från 
svunna dar.

Anledningen till att Gustaf Herman 
Andersson nu bringas i erinran i 
Medlemsbladet är att han den 16 
febr. fyllde 60 år och då bör ha ett 
tack för vad han velat och verkat för 
Djurgårdens idrottsförening.

Klehan.

väl ms. kommer till, som det ser ut, det 
stora januari—mars-numret.

*

På tal om brottarna glömde jag en 
sak. De ha skaffat sig en egen täv
lingsdräkt. Av egna medel. Storsla
get — Dräkten går i vår blåa färg för
stås, tillräckligt ljus att skiljas från 
mängden av mörkblåa dräkter och är 
utmärkt snygg och trevlig.

*

Ishockeyspelarna fira veritabla tri
umfer och ha väckt ett visst uppseen
de i fackpressen på grund av sitt verk
ligen goda spel. Särskilt seniorlaget 
har skurit lagrar i ett par utmärkt go
da matcher och hålles allmänt som en 
verkligt hårdknäckt nöt för vårt hit
tills bästa ishockeylag, Götas. — Spe
let tycks ligga särskilt väl till för våra 
pojkar, som spela med en fläkt och 
geist, som till och med förmått fot
bollsgeneralen till ett oförbehållsamt 
gillande. Juniorlaget torde vinna sin 
klass.

Mac sätter snart igång med fotbolls
spelarnas träning. I år skall det inte 
bara bli höstsäsong. Utan även vår

MINNESGOD 
DJURGÅRDARE

Måndagen den 29 januari 1923 
ankom till föreningen följande 
telegram:

MED MINNE AV ATT I 
DAG FÖR TRETTIO ÅR 
SEDAN DJURGÅRDENS 
FÖRSTA MEDALJ ERÖV
RADES SÄNDER JAG 
DJURGÅRDEN MIN 
HÄLSNING OCH LYCK
ÖNSKAN TILL LÅNGVA
RIG FRAMGÅNGSRIK 
VERKSAMHET.

AUG BJÖRKDAHL. 

säsong. För att inte tala om säsong 
hela — säsongen. Det är att hoppas, 
att pojkarna ta i från början, ty det 
stundar viktiga matcher ganska tidigt 
på våren. Vi ha fastställda Stock
holms-matcher redan, emot Gais och 
Hälsingborg. — Förra året kom Mac 
sedan säsongen kommit igång betyd
ligt ; i år leder han alltsammans från 
början och ämnar ta det verkligt 
grundligt.

*

Medan A-laget i bandy, efter en 
god säsong, numera gått in för 
ishockey, fortsätta de båda övriga 
lagen i god stil mot toppen. B-
laget torde i detta laget vara bortåt 
finalen och junior-laget minst i semi
finalen i sin klass, båda komma så 
långt efter heta strider och god bandy. 
— Samtliga tre lag skola historiskt och 
statistiskt behandlas i nästa nummer.

*

Brottarna ha omvalt Acke Schör
ling till ordförande, H. Svensson till 
sekr. och Gotte Svensson till kassör
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samt David Karlsson, Herman Pet
tersson och Henning Östher till övriga 
styrelseledamöter. Sektionen har fått 
avslag på att anordna S. M. i grekisk
romersk men blivit erbjuden de första 
S. M. i fri brottning. — Den synner
ligen livaktiga sektionen, räknar bland 
sina aktiva medlemmar även för
bundsordföranden, löjtnant Råberg.

Ala.
*

Säker vinnare av mästerskapen 
ar den som läst och tränat efter de anvisningar, som den kände 
skidlöpningsexperten KARL SETTERBERG ger i sin bok 

Längd- och terränglöpning på skidor 
Författaren till denna bok, kapten Karl Setterberg, ledde våra käcka svenska gossar till 
seger över skidlöpare från hela världen vid den franska Alpklubbens stora skidtäv
lingar i Pyrenéerna, däri de vunno Coupe de France, världens största skidlöpningspris.

Stockholm 1923. Tryckeri A.-B. Thule.


