
DJURGÅ RDAREN
Stockholm den 4 april 1933

Allsvenskan inför vårsäsongen.
Den väldiga seriemaskinen rullar sitt första en smula 

tröga varv nu om söndag. Och det är allsvenskan som 
först träder i aktion. Två matcher spelas och program
met ser närmare bestämt ut så här:

Örgryte—Malmö FF 
Halmia—Landskrona.

Här uppe i Stockholm få vi tillsvidare stå som åskå
dare på avstånd. Inte förrän den 17 april uppträder 
A. I. K. på krigsteatern — med bortamatch mot Sleipner 
— och inte förrän söndagen därpå befinna sig stocks 
holmarna in medias res. Då tar nämligen A. I. K. emot 
Landskrona på Stadion, om vädret och vår herre vill. 
Det kan ha sitt intresse att så här några dagar före den 
egentliga säsongprologen återkalla i minnet den allsvenska 
serieställningen vid höstomgångens slut. Så här ser 
tabellen ut:

sp. V. oa. f. mål p.
Gais ................ 13 9 2 2 45-19 20
A. I. K........... 15 8 1 4 41—21 17
Hälsingborg... 15 7 5 5 58—28 17
Eskilstuna....... 15 8 1 4 35—28 17
Sandviken ... 13 6 2 5 28—29 14
Göteborg....... 15 5 5 5 35—28 13
Elfsborg ....... 15 5 2 6 30—31 12
Sleipner ....... 15 4 5 6 23—32 11
Malmö F. F. .. 15 4 2 7 22—44 10
Örgryte........... 15 4 1 8 23—28 9
Halmia........... 13 4 1 8 17—36 9
Landskrona ... 13 5 1 9 22—35 7

Mycket kan ju hinna förändras under en lång vinters 
säsong, spelare försvinna och nya komma till, träningen 
bedrives flitigare och med gynnsammare resultat på ett 
håll än ett annat. Och något riktigt bestämt intryck av 
lagens vårform har man ingalunda fått under de söndagar, 
då allsvenskarna under allsköns klimatiska vidrigheter 
spelat en del lättare träningsmatcher. Men en liten hastig 
kalkyl över lagens utsikter just i startögonblicket kan 
man alltid kosta på sig.

Vi ha fyra lag i toppen och här måste segraren koras, 
såvida inte Sandviken skulle komma med de tio senaste 
årens största överraskning i svensk fotboll.

Gais är klar favorit till sin fjärde serieseger och som 
laget under våromgången strängt taget endast har två 
bortamatcher skall man sköta sina kort ovanligt illa om 
icke spelet går till de grön-svarta med någonting lik
nande stora slam. Vi anse seriesegern upplagd för Gais.

A. I. K. leder på bättre målkvot över Hälsingborg 
och Eskilstuna och har goda möjligheter att leda på 
poäng vid seriens slut. H.I.F. blir otvivelaktigt A.I.K:s 
farligaste konkurrent till silvermedaljerna — E-tuna är 
alltför ojämnt för att tillmätas någon större chans — och 
det artar sig att bli en strid på kniven mellan de båda 
klubbarna.

Någon deciderad mittgrupp finns knappast men till 
denna kan man alltid räkna Sandviken, Göteborg, Elfs
borg och Sleipner. Sandviken leder med en hästlängd 
men får svårt att hålla placeringen gent emot Göteborgs
Kamr:s stormanlopp. Det såg ett slag dystert ut för
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Årsmöte.
Djurgårdens Idrottsförenings års

möte äger rum fredagen den 7 april 
1933 kl. 8 em. (precis) å Rest. Met
ropols Festvåning, Sveavägen 75.

Sällskapet “Gamla Djurgårdare'' 
sammanträder samma dag och plats 
kl. 7 em.

Efter årsmötets slut kunna de som 
så önska intaga gemensam supé 
à Kr. 2: 50.

D. I. F__ Linnéa.
Djurgårdens och Linnéas boxare 

mötas i klubbmatch, såväl seniorer 
som juniorer alla klasser, måndagen 
den 3 och tisdagen den 4 april kl. 8 
e. m. i Linnéas klubblokal, Bondega
tan 10. Huvudmatchen blir mellan 
Gerhard Karlsson och ”Vangis” 
Eriksson, där ”Vangis” har att söka 
få revansch för nederlaget i S. M.

K. M. i Brottning.

Djurgårdens brottare ha söndagen 
den 2 april kl. 1,30 e. m. (event. även 
kl. 7,30 e. m.) tävlingar om klubbmäs
terskapen i klubblokalen, Döbelnsga
tan 97. Djurgårdens samtliga bästa 
brottare deltaga.

EJNAR KARLSSON 

Svensk mästare i brottning.

Djurgården främst vid 
brottar-S. M.

Vackra framgångar för Einar 
Karlsson, Georg Nilsson, och 

Hyrynkangas.

Brottningen är ”sista skriket” inom 
idrottsvärlden, om man undantager 
you-youspelet, som ju måste räknas 
till idrott, då det tävlas om svenskt 
mästerskap och tävlingar i spelet re
fereras i fack- och dagspressen ! Allt
nog den äldsta av alla idrotter har 
kommit på modet igen, vilket har sin 
orsak i de framgångar de svenska 
brottarna haft vid de senaste olympi
aderna speciellt vid Los Angeles-
olympiaden. Brottningssporten har 
blivit populär i hela Europa, vilket 
beror på de nya reglerna med korta
re matchtid och strängare bedöm
ning. Regelförändringen har som 
bekant tillkommit på svenskt initia
tiv.

Djurgårdens I. F. har i över 20 år 
haft brottning på sitt program och 
har således varit med på den tiden 
när brottningssporten förde en blyg
sam tillvaro. En distriktsmäster
skapstävlan samlade 15 deltagare och 
lika många åskådare, funktionärer 
inberäknade! Numera har brott
ningssektionen egen klubblokal med 
två brottarmattor och fastän lokalen 
är öppen för träning varje kväll vill 
det ändå ej räcka till för alla trä
ningsvilliga.

Brottningen är en synnerligen svår
lärd idrott. Som regel kan sägas att 
det fordras 6 à 7 års intensiv trä
ning för att bliva brottare av klass. 
Det finns ju en mångfald grepp, 
som en brottare måste känna till och 
veta hur han skall parera dem och 
sedan har han ju själv några anfalls
grepp, som han specialiserar sig på. 
Det tager år att lära sig ett grepp, så 
att man mot en defensiv och stark 
motståndare likväl kan tvinga sig till 
ett grepp eller med finter kan lura 
sig till ett grepp. En brottare skall 
ej endast tänka på att lära sig teknik, 
utan han måste även träna upp sin 
styrka och träna upp sin nacke, så att 
hans brygga håller för hård press
ning.

Då det fordras lång och uppoff
rande träning att bli brottare, inses 
lätt vilket arbete det vilar på en 
klubbstyrelses axlar. En brottare
matta är faktiskt en idrottsplats i 
miniatyr. Och en idrottsplats skall 
ha sin skötsel och omvårdnad! Brott
ningssäsongen börjar i september och 
slutar i april, och då lokalen är öppen 
för träning alla vardagskvällar utom 
lördagar och dessutom varje söndag, 
så förstår var och en att en brott
ningsledare ej får vara lat. Det vilar 
ett stort ansvar på honom. Han skall 
övervaka de ungas träning, lokalen 
och dess inventarier skola ju ha sin 
tillsyn och sist, men icke minst, brot
taremattorna skola tillses. Överdra

Göteborg, som knappast någonsin legat så dåligt till i 
serien som i höstas. Laget genomkämpade då en kris 
men av vårens förstlingsresultat att döma ser det ut som 
om den nu skulle vara över. Sandviken, som i år kunnat 
börja uteträningen exceptionellt tidigt, kommer dock 
inte att släppa sin framskjutna placering utan strid och 
när Bertil Ericson blir spelklar kan man utgå ifrån att 
järnlagets kedja blir minst ett par klasser bättre än i fjol.

De två återstående i mellangruppen, Elfsborg och 
Sleipner, ha inte gjort så stort väsen av sig. Elfsborg 
är ett lag med sällsynt stor ambition. Klubben håller 
sin placering — minst, och vad Sleipner beträffar så förs 
står nog tränaren Jack Peacock att sätta stil och sprätt 
på laget, vad det lider.

Så ha vi slutligen de fyra bottenlagen, av vilka två 

äro dömda till att degraderas. Örgryte, som fått tillbaka 
Rydell, tycks vara i god form och där är nog risken 
för degradering minst. Malmö F. F. vann i söndags en 
meriterande seger över det danska laget Fremad och 
hankar sig väl liksom i fjol kvar med ett nödrop. Lands
krona brukar visserligen kunna konsten att med en spurt 
på våren reparera ett uselt bokslut från hösten men i 
vårens träningsmatcher har Hacke Dahls elva visat sig 
så hopplöst svag att chanserna till ett förnyat kontrakt 
måste anses synnerligen minimala. Halmias hoplappade 
lag inger knappast något större förtroende och förmod
ligen blir Halmstad utan allsvensk representant till hösten 
för så vitt inte Halmstads Bollklubb lyckas i sina försök 
att kvalificera sig till nästa storserie.



SKIDOR

HARALD HEDJERSSON 
Distriktsmästare på skidor.

D. I. F:s Skidsektion, kan trots 
dåliga träningsmöjligheter inregistre
ra en hel del framgångar såväl idrotts
ligt och ekonomiskt. Följande ger en 
sammanfattlig överskådlighet över 
den förflutna säsongen: 

gen skola lagas och tvättas. De många 
tävlingsarrangemangen taga också 
styrelsens krafter i anspråk, och 
många tävlingar måste anordnas dels 
för ekonomiens skull dels för poj
karna skola sporras till fortsatt trä
ning. Det behövs ordentliga inkom
ster på tävlingarna, ty lokalhyran är 
dyr och en brottarematta represen
terar ett värde av 2,000 kr. Ingen 
billig idrott, brottningen ! Brottnings
sektionen kan glädja sig åt att ha en 
beprövad samling gamlingar i sin 
styrelse och till funktionärer vid täv
lingar samt en del ”upplagda” brotta
re som undervisa nybörjare och för 
övrigt tjänstgöra som tränare.

Vid de olympiska spelen i Los 
Angeles hade föreningen en repre
sentant med, nämligen Einar Karls
son, och han gjorde en synnerligen 
hedrande insats i det att han, i den 
för honom ovana fria stilen, place
rade sig som trea. Einar är även 
svensk mästare i lättvikt åren 1931 
och 1933 samt i fjädervikt 1932. 
Einar har deltagit i två landskamper 
mot Finland och vid senaste E. M. i 
Helsingfors blev han god tvåa

En annan framgångsrik medlem är 
Nils Landberg, som tagit hem 2 st. 
S. M.-tecken, i fribrottning 1930 och 
grek.-romersk 1932. Han har två 
gånger deltagit i landskamp mot Fin

D. I. F. och Skidfrämjandet ha 
anordnat propagandatävlingar för 
skolungdom i Fiskartorpet med be
näget bistånd av Dagens Nyheter.

Två djurgårdare ha varit inbjudna 
till backtävlingar i Norge (Rylander 
och Schön).

Första backtävlingen i Stockholm 
avhölls d. 26 febr., Fiskartorpsdagen, 
då även DM samtidigt avhölls, var
vid de bästa djurgårdarna misslycka
des och det individuella DM-tecknet 
gick till Järla, lagpriset togo vi dock 
genom ungdomarna Arne Karlsson, 
Lilliehöök och Björn Snellman.

Inget SM-tecken i backe eller 
komb. hemfördes, trots god represen
tation och uppoffring från skidintres
serade djurgårdare. Otur.

Klubbmatchen i backhoppning mel
lan D. I. F. och Järla förlorades men 
det ekonomiska resultatet var gott.

DM-segern i komb. back- och ter
ränglöpning gick till D. I. F. genom 
Harald Hedjersson och i lag genom 
Harald Hedjersson, Åke Nylund och 
Arne Karlsson.

Ett budkavlelag deltog även i år i 
SM. för D. I. F. och gjorde en he
dersam prestation, och en stor ekono
misk uppoffring, i det att samtliga 
själva betalade kostnaderna.

BOWLING

ÖSTEN ERIKSSON
Svensk mästare i bowling.

land. Georg Nilsson blev svensk 
mästare 1931 och har deltagit i lands
kamper mot Norge, Finland, Tysk
land och Frankrike. Bland övriga 
framgångsrika brottare märkas A. 
Hyrynkangas, H. Löfdahl, Å. Ahlm, 
G. Petsén, N. Cederberg, B. Lövdahl, 
T. Lydén, W. Petsén, B. Knarström. 
O. Berg, O. Nilsson.

Vid årets svenska mästerskaps
tävlan blev föreningen bästa klubb 
med 5 poäng följd av I. K. Sparta, 
Malmö, och S. T. I. med vardera 4 
poäng. Hård konkurrens! Segern 
kom som belöning för träget och 
framgångsrikt arbete inom den sven
ska brottningen. Föreningen har näm
ligen de 4 sista åren placerat sig som 
näst bästa klubb efter I. K. Sparta, 
Malmö, och I. K. Björnen, Norr
köping. Inom distriktet har förening
en hittills varit framgångsrikaste 
klubb. Vid sista D. M. blevo följan
de djurgårdare mästare, nämligen: 
A. Hyrynkangas, E. Karlsson, Å. 
Ahlm och H. Löfdahl.

Då inom sektionen träningsfliten är 
storartad och kamratskapet gott och 
styrelsen består av det gamla välkän
da gardet (inga namn behövs !) kan 
man räkna med fortsatta framgångar 
för Djurgårdens brottare. Det tror 
åtminstone

G-g.

Djurgården hemförde den 26 
mars åter ett svenskt mästerskap, 
i det att djurgårdsmästaren i bow
ling Östen Eriksson även lade 
SM-titeln till sina många föregående 
framgångar och därigenom enrollera
de sig bland Djurgårns ständiga. SM-
tävlingen ägde rum i Örebro, men 
först en liten orientering över sektio
nens prestationer under den gångna 
säsongen.

A-laget spelar givetvis i ”Allsven
skan'’, där starten blev synnerligen 
god, och laget hörde smått till favo
riterna om segern. Som året förut 
blev det dock KSS, som satte stopp 
för några segerfunderingar i den vä
gen, och till råga på olyckan gick även 
representationsgrabbarna och trillade 
på ganska försmädliga nederlag mot 
AIK och Trim, så att laget rätt var 
det var hade invecklat sig i bottenstri
den. Men när det åter gällde allvar, 
samlade sig Djurgårn på verkligt cup
manér, och en verkligt flott seger 
över en av segeraspiranterna, SIS 
var en förespegling om vad komma 
skulle vid dusterna om SM-tecknen i 
Örebro.

Till ”Skomakarestaden reste en li
ten men naggande god trupp bestå
ende av Östen Eriksson, Gustav Ek
berg, Ala Ahlström och Erik Boberg, 
vilken fyrväppling så småningom för
stärktes av Putte Kock. Den senares 
förkärlek till läderkulan blev ödesdi
ger så tillvida, att ett ganska upplagt 
mästerskap i tvåmannalagstävlingen 
gick Djurgårdens näsa förbi. Men 
manager Kock kunde gärna icke va



TIPPA
Djurgårdaren kommer att varje vecka anordna en 

tippningstävlan, till vilken en var inbjudes att deltaga. 
I första hand kommer tippningen att gälla Allsvenskans 
matcher och så givetvis Djurgårdens i division II östra.

Vi uppmana så många som möjligt att deltaga, då 
prissummans storlek blir beroende av antalet inkomna 
kuponger. Sålunda ju fler deltagare desto större vinst. 
Priset tillfaller den, som far största antalet rätta tips. 
Skulle flera tippare få lika många rätta matcher, delas 
det i lika stora delar mellan dessa.

Ni har endast att ifylla kupongen som medföljer Djur
gårdaren gällande för matcher som spelas den 8 och 9 
april, och att tillse att den kommer oss tillhanda i rätt 
tid (se kupongen). Då endast tre matcher spelas i All
svenskan den 9 april och några vänskapsmatcher vid 

pressläggningsögonblicket icke bestämt överenskommits 
ha vi för denna gång medtagit ett par engelska liga
matcher, vilka inom parentes sagt äro både intressanta 
och av stor betydelse för hela ligans utgång.

Till ledning för tipparna meddela vi här höstom
gångens resultat. Sleipner slog sålunda Göteborgskam
raterna med 2—1 och Malmö F. F. vann över Helsing
borg med 4—2. Matchen mellan Landskrona och Sand
viken blir den första mellan dessa lag i 1932—33 års 
serie. I höstomgångens ligamatcher blevo resultaten: 
Manchester—Aston Villa 5—2, Everton—Bolton 2—2, 
Sheffield—Huddersfield 2—1, Leeds United—Chelsea
2—0 och Arsenal—Middlesbrough 4—2. Allsvenskans 
serietabell återfinnes å tidningens första sida. Sätt i gång 
och tippa.

ra från sina skyddslingar vid deras 
strid mot Westermalm. Kock kom 
dock som förut nämnts efter i jätte
slag som det heter på bowlarspråket 
och hade till och med kunnat hota 
Östen Eriksson i kampen om titeln 
bästa man på plan om han fått starta 
i alla tre slagningarna.

Trots att DIF saknade ett av 
”essen-”Manne Lundström domine
rade grabbarna tävlingarna i hög grad, 
och ända till tävlingarnas sista om
gång såg det ut som om alla de tre 
mästartitlarna skulle hemföras av 
D. I. F.-bowlarna. Marieberg och 
Tegnérhof grusade dock förhopp
ningarna om tre mästerskap och pla
cerade Djurgården på andra plats i 
såväl 2- som 5-mannalagstävlingen.

Östen Erikssons slagning visade 
den verkliga mästaren. Då fyra ru
tor återstodo, måste han ha strike i 
samtliga för att kunna passera den 
ledande Putte Gustavsson i S. I. S. 
Östen gjorde vad som fordrades; de 
4 strikarna slogos med en enastående 
samling. Näst Östen och Kock voro 
Ala och Boberg i prima slag 
och placerade sig på respektive 
6:e och 9:de plats i den individuella 
tävlingen, omfattande alla 12 serierna.

Djurgården blev överlägset bästa 
klubb, Östen lika överlägset, bästa 

spelare, — och i de olika tävlingarna 
togo Djurgårdarna f. ö. många av de 
bästa priserna, vilket nedanstående ut
drag ur prisprotokollen utvisa. 
Individuella mästerskapet.

1) Östen Eriksson, DIF, Stockholm, 
svensk mästare, 223, 203, 211, 200 = 837 
p., 2) E. Ekström, SBK, Stockholm, 183, 
214, 202, 235 = 834, 3) A. Gustafsson, 
SIS, Stockholm, 192, 248, 193, 195 = 828. 
4) R. Kock, DIF. 195, 185, 221, 210=811, 
Lagtävling 2-mannalag.

1) Tegnérhof, Stockholm, svenska mästa
re, 1.529 p. (genom G. Pettersson 761, S. 
Carlsson 768), 2) DIF 1.511 (genom Östen 
Eriksson 783, G. Ekberg 728). 
Inviduellt i 2-mannalaget.

1) E. Lagerstam, Stockholm, 794 p., 2) 
Östen Eriksson, DIF. 783, 7) E. Boberg 
DIF. 762.
Lagtävling 5-mannalag.

1) Mariebergs IK, svenska mästare, 3.730 
p. (genom H. Lillier 824, S. Carlsson 796, 
H. Olsson 723, L. Lövstedt 682, E. Lind
kvist 705) 2) DIF 3.707 (genom R. Kock 
816, Östen Eriksson 791, G. Ekberg 714, 
E. Ahlström 703, E. Boberg 683), 3) AIK, 
Stockholm, 3.578.
Individuellt i 5-mannalag.

1) H. Lillier 824 p. 2) F. Pettersson, 
Örebro, 821, 3) R. Kock, DIF, 816, 4) S. 
Carlsson, Stockholm, 796, 5) Östen Eriks
son, DIF.
Individuellt på 12 serier.

1) Östen Eriksson, Stockholm, 837, 783, 
791 = 2.411 p., 2) H. Lillier, Stockholm, 
2.338, 3) H. Törnkvist, Stockholm, 2.306, 
4) E. Lagerstam, Stockholm, 2.269, 5) S. 
Carlsson, Stockholm, 2.237, 6) E. Ahlström, 
Stockholm, 2.204 p.

Fotbollsträningen 
i full gång.

A-laget i fotboll har redan hunnit 
avverka två träningsmatcher under 
förberedandet till de ytterst viktiga 
matcherna, som kvarstå innan, som vi 
hoppas, Djurgårns fotbollgrabbar än
nu en gång äro klara för kvalificering 
till storserien. Tredje gången gillt?

Debuten gjordes i verkligt vinter
väder å Ladugårdsgärde, där Djur
gårdshof besegrades med 6—0. Det 
senaste förvärvet Hans Grape vann 
här genast förtroende, vilket ytterli
gare stadfästes vid andra matchen, 
som spelades mot Westermalm som 
var värd på Johanneshofs idrotts
plats. Resultatet blev som vi alla ve
ta 2—2, efter det våra grabbar lett i 
halvtid med 1—0. ”Bällsta”-Johans
son och ”Kryddarn” Andersson sva
rade för målen.

I de två avverkade matcherna har 
man saknat strategen och spelfördela
ren Putte Grönqvist, vilken dock har 
börjat träningen i B-laget för att så. 
småningom göra sin entré i seriegäng
et. Ett rykte att den gode Putte 
tröttnat på storfotbollen kan icke ta
gas på allvar, ty han behövs säkert, 
när dusterna mot Hammarby och 
Reymersholm gå av stapeln. Den 
sista april smäller det på allvar.

Alfr. Lundberg & C:o, Tryckeri, Stockholm 1933.

storfotbollen i Djurgårdaren !


