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Gamla Djurgår’n spricker inte
Det troddes nog vara en fet bit, 

detta, när en tidning för en kort tid 
sedan fick tag i ryktet: — gamla 
Djurgården spricker. Jag läste arti
keln, fick bara se löpsedeln, ty num
ret var slutsålt där jag brukar köpa 
min tidning, men gamarna svärmade 
väl sedan i spalterna omkring liket. 
Antar jag.

Nu sprack i alla fall inte Djurgår
den. Den gången. Och den gamla 
föreningen spricker nog inte en an
nan gång heller. Av den, mycket enk
la men mycket rejäla, orsaken, att vi 
alltjämt äro några hundra urdjurgår
dare kvar i livet ännu, som de när
maste decennierna åtminstone och 
tills vidare, äro starka nog att hålla 
ihop föreningen. Om det skulle be
hövas och dess ledning skulle vädja 
till oss.

Det är klart att det kan vara knö
ligt nog på vägarna framåt, ibland, 
men det härliga med Djurgårdens 
Idrottsförening är att alla de tusen 
besvärligheter, som föreningen under 
många herrans år fått dragas med 
och väl ännu några år får slåss emot, 
bara stärkt sammanhållningen och 
enigheten. Det där om djurgårdsan

av

Ala
dan är nämligen ingen fras; det är en 
makt.

Nej, djurgårdsmotståndare, inte 
ens våra gamla stockholmska medar
betares, numera skånska motstånda
res, meningslösa och illasinnade åt
gärder — milda ord, var fick jag dig 
ifrån — bekomma vår sammanhåll
ning och lika visst, som det finns en 
makt som tillstädjer att sådana träd 
icke växa upp i himlen, ser samma 
makt till att de strävsamma någon 
gång få lön för sin möda.

Nej, djurgårdsmotståndare, vår 
förening är uppväxt ur en sund miljö 
och uppfostrad av hårdhänta män. 
som minnsann inte skämt bort oss och 
låtit oss leva vid köttgrytor. Den 
klubb, som under 1890- och 1900-ta

len haft sin barndom och ungdom, den 
är alldeles för friskt växt för att re
dan bortåt 45-årsåldern börja tackla 
av. Den har fått friskt blod och en 
kraftig benstomme genom lämplig 
mat, och den står sig ganska gott.

Det här är icke skrivet som reklam 
för Djurgården. Detta är sagt för 
att vi, som arbeta inom föreningen, 
skola få vara ifred. Om man icke har 
något annat att syssla med, när det 
gäller Djurgården, än att ge oss en 
spalt med en spark, när det är motigt, 
och aldrig har anledning att säga ett 
ord till uppmuntran, när det går bra, 
då kan det vara på sin plats att be att 
få vara ifred. Ty då är man inte 
opartisk. Och inte är det heller good 
sport.

Djurgården står sig. Det få vi 
varje dag bevis på, ty det är dock 
många, som komma till oss. Och 
djurgårdsnamnet skymtar alltjämt 
ofta i tidningarna. Och de som sym
patisera med oss äro alltjämt lika 
många som i fornstora da’r, även om 
de just nu inte ge sig till känna. Men 
vi veta att de finnas, och de ge sig 
alltid till känna.

Gamla Djurgården spricker inte.

622/1905.



BOWLING

Djurgårdens bowlare tyckas ha fått 
rikligt med segervind i seglen efter 
framgångarna vid SM-tävlingarna i 
Örebro. Den 2 april startade 3 DIF-
lag tillsammans med hela stockholms
eliten i tävlingen om Östermalmsbric
kan. Marieberg lade sig till en bör
jan i täten med sina bägge lag, men 
när Djurgårdarna i tävlingens näst 
sista omgång trädde in på banorna, 
blev det andra bullar av. Trion Ös
ten Eriksson, Ala Ahlström och Gu
stav Ekberg började trots trycket av 
att vara favoriter säkert, och på den 
andra serien blev spelet rent av in
spirerat. Östen slog in den ena stri
ken efter den andra, och först i 12:e 
och sista slaget stod en enkelkägla 
kvar på banan. Synd — ty en 300 
serie är efterlängtad även av enbow
lare av Östens kaliber. Ala och Ek
berg följde storartat med, och laget 
hade över 100 poäng till godo på Ma
rieberg, när spelet begynte på tredje 
banan. Här förlorades dock en del 
av försprånget som var dryga 80 
poäng, när slutserien återstod. Här 
började en viss osäkerhet göra sig 
gällande, kanske beroende på, att ba
nan var känd för att vara svårspelad. 
Ett par dubbelstrikar mot slutet av 
serien räddade dock situationen, och 
laget besegrade Marieberg med 24 
pinnar.

Under det A-laget drog allas uppmärk
samhet till sig, hade B-trion, Lundström, 
Lundgren och Boberg, gjort en rent av sen
sationell uppmarsch. Början var ingalunda 
övertygande. D. v. s. Lundström och 
Lundgren hade s. k. svenska normalserier, 
medan Boberg likt en D-junior slog serier
na 154, 162. Så i ett vände sig bladet. 
Lundgren kom in i ett briljant strikeslag, 
och Lundström och Boberg hängde med i 
kölvattnet. Det. förlorade hämtades upp 
mer och mer och efter en intensiv slutspurt 
stannade laget endast 19 pinnar efter 1:an 
och däreginom förvisades Marieberg till

Djurgårdare
i världseliten.

John Andersson ny korad 
Europamästare.

Ovanstående . bild . föreställer vår 
gamle bekanting John Andersson, vil
ken på ett enastående vis hedrat gam
la Djurgår’n genom att erövra det 
professionella europamästerskapet i 
boxning. Vår gamle mellanviktsmäs
tare har nu gott upp bland de tyngre 
gubbarna, och har under sin franske 
manager o. tränare utvecklat sig till en 
verkligt stabil lätt tungviktare. En
ligt Johnne kommer Europas tungvik
tare icke att gå säkra efter det nu 
mästartiteln i lätt tungvikt erövrats. 
Med svenskar, som åsågo hans kamp 
i Bryssel med belgiern Etienne, skic
kar Johnne hem färska hälsningar till 
alla djurgårdare, av vilka Gustav 
Bergman — som var den som gjorde 
om ursluggern John Andersson till en 
verkligt god tekniker, — bör vara sär
skilt glad.

3 :e plats, fullbordande en verkligt strong 
djurgårdstriumf med följande resultat:

1) DIF I, 2,418 p.; Ö. Eriksson 854 p.; 
E. Ahlström 809 p.; G. Ekberg 755 p.; 2) 
DIF II 2,399 p.; H. Lundgren 841 p.; D. 
Lundström 810 p.; E. Boberg 748 p.; 3)
Marieberg II 2,396 p.; E. Lindqvist 786 p.; 
L. Lövstedt 786 p.; W. Eckert 824 p.

På de individuella prislistorna fingo 
grabbarna följande positioner: Mästare: 1) 
Östen Eriksson; 2) Henry Lundgren; 6) 
David Lundström; 7) Ala Ahlström.

I seniorklassen slutade Boberg på 8 :de 
plats. Poängerna för respektive spelare 
finnes här ovan.

FOTBOLL

A-lagets tredje träningsmatch för 
denna säsong spelades förra söndagen 
ute i Sundbyberg mot därvarande 
idrottsklubb, vars 11:a övertygande 
leder i Östsvenska serien. Segern 
roddes hem säkert med 2—0.

Bägge lagen inledde matchen med 
goda kombinationer i ypperlig fart 
som dock mattades av betänkligt un
der matchen, vilket visade att mycket 
är ogjort i träningsväg. Ännu åter
står ju nära tre veckor, innan det 
verkliga djurgårdshumöret behövs ta
gas fram, och trots en del ojämnheter 
verkar laget att vara på rätt väg.

Från Sundbybergsplanen kan man kon
starera:
Att den bakre försvarstrion Hagelin, Har

ry och ”Greven” Andersson visade en 
förvånansvärd säkerhet för att vara så 
tidigt till års.

Att Hagelin får akta sig för att för myc
ket hemfalla åt publikspel, vilket bru
kar hämma sig.

Att Sitting Söderström är samma kondi
tionsfenomen och slitvarg som van
ligt, men att framspelningen av for
wards lämnade mycket att önska.

Att ytterhalvbackarna hade svårast att 
hänga med i galoppen.

Att Bertil Andersson ganska onödigt tog 
sig för att springa på Sundbybergs sto
ra målvakt ed ett ödesdigert nyckel
bensbrott som följd.

Att den lille ettrige yttern nu får vila sig 
ett par månader innan han åter kan 
medverka i laget.

Att Garpe och Bällsta-Johansson voro ked
jans nyttigaste spelare.

Att debuterande Putte Grönqvist gjorde 
ett synnerligen vackert mål, men att 
konditionen endast räckte första halv
lek.

Att Humble — reserv för Bertil A. — vi
sade att han — trots god bollbehand
ling och placeringsförmåga — var för 
långsam som högerytter.

Att managerfirman Kock & C:o funno det 
hela lovande, vilket bådar gott.

Två segrar mot Värtan.
Söndagen den 9 april fortsatte Djurgår

dens fotbollsektion sin träning med icke 
mindre än fyra matcher . A—C och Ju
niorlaget hade duster med Värtans lag.

Sammandrabbningen resulterade i två 
vinster och en förlust. A-laget vann en
kelt och smärtfritt över Värtans A-lag 
med 5—1, och juniorerna hedrade sig ge
nom att vinna med 1—0.

C-laget visade fortfarande ingen bätt
ring utan fick regelrätt stryk med 2—0. 
Nederlaget har dock kunnat undvikat, om 
C-laget ställt upp fulltaligt. Nu började 
man med 9 man, och i icke förr än nära



Terrängseger för
Knutte Knopp.

Allmänidrottssektionen hade på söndagen 
ett 20-tal mannar i elden i sitt invignings
lopp av terrängsäsongen. Banan var c:a 
2,500 m.

Vältränade ”Knutte Knopp” Westman 
vann säkert och är tydligen i gammal god 
form igen. Tyvärr råkade han i sista bac
ken stuka foten, varför det är ovisst, om 
han kan starta i Sundbybergs terräng.

Ett lovande lopp gjorde nittonårige Pel
le Thörner, som körde vilt med de stora 
grabbarna i uupförsbackarna. Nu slog 
han överraskande energiske Hellgren, för 
vilken banan dock var för kort. Fina 
förstärkningar äro de båda sega grabbarna 
Malmqvist och Edin liksom gång- och 
skidspecialisten Asplund.

Resultat: seniorer: 1. E. Westman 10,00 
min., 2. N. Hellgren 10,13 min., 3. E. 
Malmqvist 10,25 min., 4. J. Edin 10,44 min., 
5. G. Nordström, 10,58 min., 6. B. Gahn 
10,59 min., 7. O. Kjell 11,32 min.

Juniorer: 1. P. Thörner 10,12 min., 2. 
E. Asplund 10,52 min., 3. G. Wennerström 
11,37 min., 5. O. Rydberg 13,01, 6. T. Jo
hansson 13,01 min.

Förutom Westman kommer föreningen 
att i Sundbybergs terräng representeras ar
ett lag i klass III.

Allmännaidrottssektionen: Träning tis
dag kväll vid Fiskartorpet.

nog hela halvleken var gången, blev elvan 
fulltalig. Djurgårn väntar bättring av C-
laget.

Värtan var nog en litet för lätt motstån
dare för vårt representationslag, som icke 
på något vis pressades till det yttersta.

Glädjande nog visades stigande form på 
en del håll, där det ännu förra söndagen 
gnisslade rätt betydligt. Från de tre mat
cherna är följande värt att rapporteras: 
att Östermalms plan är synnerligen svår

spelt;
att Djurgårdens kedja det oaktat stundtals 

visade oljat samspel;
att det dock brast framför mål;
att Bälsta-Johansson gjorde tre av målen, 

varav 2 på straffsparkar;
att Lennart Palm och Putte Grönqvist 

svarade för de två återstående;
att Pelle Hånell tydligen kände till sina f. 

d. klubbkamraters spelstil;
att han var 50 proc. bättre än mot Sund

byberg ;
att Hagelin får taga skulden för Värtans 

mål helt på sig;
att den bakre trion förövrigt visade stor 

säkerhet;
att Putte Möller även hittat fjolårets 

smarta framfusighet;
att ”Sitting” Söderström blev skadad i an

siktet ;
att han dock säkert blir spelduglig till nä

sta match;
att Garpe, som var bäst i kedjan, visade 

sig vara fullgod ersättare för ”Sitting” 
som centerhalv;

att Värtans försvar slog ifrån sig bra; 
att kedjespelet ännu är för vekt;
att juniorlaget ser ut att bli utomordent

ligt starkt när det blir samspelt;
att målvakten ”Texas”, centern Arne Jo

hansson, högerinnern Olle Blomberg, 
och högerbacken Vil Karlsson äro 
stöttepelare i laget;

att nederlaget, 0—1, mot Hammarby tydli
gen var en tillfällighet?

att C-lagets prestationer ännu böra förbi
gås med lystnad.

Årsmötet.

Bertil Nordenskjöld

Djurgårdens årsmöte ägde rum fre
dagen den 7 april å restaurang Me
tropols festvåning. Ett par hundratal 
medlemmar hade infunnit sig och 
hrots att flera brännbara punkter 
funnos upptagna på föredragningslis
tan gick mötet helt i saklighetens tec
ken, bevisande en enastående sam
manhållning inom föreningen, vars 
medlemmar nu liksom förr tydligen 
endast ha föreningens bästa för ögo
nen.

Till ordförande för det kommande 
arbetsåret omvaldes med acklamation 
kapten Bertil Nordenskjöld. Till 
medlemmar av överstyrelsen för 2 år 
valdes Gunnar Rönn, 120 röster, Axel 
Lindgren, 117, Fred Skoglund, 112, 
Bertil Carlsson, 75, dessa fyra omval
des, och Axel Jonsson 96, nyvald.

Suppleanter blevo Waldemar Palm
qvist, 62 röster, och Erik Svärd, 18.

Revisorerna Nils Carlsson och 
Karl Sundholm liksom suppleanterna 
Carl-Gustaf Swanberg och Karl 
Lindh omvaldes.

Vi kunna icke underlåta att kompli
mentera sekreteraren för en välskri
ven och t. o. m. synnerligen njutbar 
årsberättelse. En sällsynt företeelse.

DIF-brottarnas 
klubbmästerskap.

Inför fullsatt hus tävlades den 2 april 
om K. M. i brottningsesktionens lokal Dö
belnsgatan 97. På grund av den utmärk
ta reklam som A. I. K:s medlemsblad be
stått sektionen funnos bland åskådarna 
många Djurgårdare av gamla stammen (bl. 
a. Einar Ohlsson) som kommit för att ta 
ett sista farväl av de blivande desertörer
na. Brottningssektionens tack för I. B:s 
reklam frambäres härmed.

Det var minsann icke något dåligt pro
gram, som sektionen bjöd på. Det var 
hård och god brottning över lag. Vad 
sägs om lättvikten med sådana hejare som 
G. Petsén, J. Lundström, E. Pettersson 
och H. Jansson, placerade i nämnd ordning 
och då är den siste juniormästare för året 
inom distriktet! Det var en hård och god 
klass. Tävlingens bästa match gick också 
i den klassen och var som sig bör final
matchen mellan G. Petsén o. J. Lundström. 
Matchen vanns klart av Göran Petsén efter 
en synnerligen hård och jämn match. I 
mellanvikt överraskade Lennart Öberg an
genämt. Fortsätt bara i samma stil och 
låt denna seger följas av flera segrar. O. 
Engvall, N. Hyrvnkangas, Å. Ahlm och H. 
Löfdahl vunno klart och övertygande alla 
sina matcher på fall. I tungvikt slutligen 
gjorde A. Ingmansson ett gott motstånd 
mot Georg Nilsson och föll först efter 9,51 
på omvänd tacklamen.

Prislistan blev följande:
Bantam: 1. O. Engvall, 2. B. Rundlöf, 3. 

T. Eriksson; Fjäder: I. A. Hyrynkangas, 
2. W. Petsén, 3. O. Söderberg; Lättvikt: 1. 
G. Petsén, 2. J. Lundström, 3. Evert Pet
tersson, 4. Harry Jansson; Welter: 1. Å. 
Ahlm, 2. G. Pettersson, 3. O. Bergström. 
Mellan: 1. L. Öberg, 2. O. Berg, 3. B. 
Westman; Lätt tungvikt: i. H. Löfdahl, 
2. O. Nilsson, 3. O. Stenskog; Tungvikt: 
1. G. Nilsson, 2. A. Ingmansson.

En grundlig
revansch ha våra boxare att taga på Lin

néas, vilka vunno förkrossande överlägset 
vid klubbmatchen under den gångna vec
kan. Seniorerna förlorade med 8—0, un
der det att juniorerrepresentanterna lycka
des åstadkomma tv åsegrar mot Linnéas 6. 
Huvudmatchen stod mellan Vagnis Eriks
son, Linnéa, och Gerhard Karlsson. Den 
förstnämnde fick revansch för nederlaget 
i SM. Gerhard hade dock endast sin oför
måga att slå rent att tacka för nederlaget, 
ty offensiven skötte han utmärkt matchen 
igenom.



Sju 2:or vunno 
svår tipsomgång.

Djurgårdarens tipptävling 
gjorde succéartad start.

Djurgårdens tippningstävlan blev 
en stor framgång och intresset visade 
sig vara enormt. Anslutningen var 
synnerligen livlig och vi se oss för 
den skull istånd att redan för för
sta veckan utdela ett belopp av 

kronor 188:50 
vilket måste betraktas såsom ett yp
perligt resultat i betraktande av att 
det var första gången, som Djurgår
daren anordnar en dylik tävlan.

Matcherna gåvo följande resultat: 
Göteborgkamraterna—Sleipner 5—0, 
Landskrona—Sandviken 3—1, Häl
singborg—Malmö F. F. 6—1, Aston 
Villa—Manchester C. 1—1, Bolton 
W.—Everton 2—4, Chelsea—Leeds 
United 6—0, Huddersfield—Shef
field W. 4—0, Middlesbrough—Ar
senal 3—4.

Vinnare: Werner Karlsson, Löf
hult, Saltsjö-Nacka, Gustaf C. Karls
son, Storgatan 8, Stockholm, A. Sven
ningsson, Kommendörsgatan 8, 2 tr., 
Hugo Persson, Sibyllegatan 2, Stock
holm, Nils Lundin, Ing. 3, 2. komp., 
Stockholm C., Hugo Grönkvist, Va
cuum Oil Co. samt A. Bogren, Ros
lagsgatan 9, Garaget, Stockholm, som 
torsdagen den 13 april kunna avhäm
ta sina andelar mot uppvisande av 
motkupong.

Veckans tävling. 
gäller fem matcher i allsvenskan, som 
spelas den 16 resp. 17 april, nämligen 
Gais—Malmö F. F. (4—0), Göte
borgskamraterna—Sandviken (2—2), 

Elfsborg—Eskilstuna, Sleipner— A. 
I. K. (1—6), Halmia—Hälsingborg 
(1—6) samt en match i Division II 
södra Malmö-kamraterna—Kalmar 
A. I. K.

Till ledning för våra ärade läsare 
införa vi Allsvenskans serietabell 
samt meddela dels resultaten i höst
omgången, vilka vi satt inom parentes 
efter resp. match (Elfsborg—Eskils
tuna och Malmökamraterna och Kal
mar A. I. K. mötas, för första gång
en) dels de resultat lagen nådde i sön
dags, den 9 april. Dessa voro:

Göteborg—Sleipner 5—0
Hälsingborg—Malmö F. F. 6—1 
Sandviken—Landskrona 1—3
A. I. K.—Gävle I. F. 3—2
Gais—Skövde 7—2
Elfsborg—Skara 8—1
Eskilstuna—Västerås I. F. K. 6—0
Malmökamraterna—Trelleborg 4—1

Allsvenska serien.
sp. v. oa. f. mål p.

GAIS 13 9 2 2 45—19 20
Hälsingborg IF 14 8 3 3 44—29 19
AIK 13 8 1 4 41—21 17
Eskilstuna 13 8 1 4 35—28 17
Göteborg 14 6 3 5 40—28 14
Sandviken 14 6 2 6 29—32 14
Elfsborg 13 5 2 6 30—31 12
Malmö FF 15 5 2 8 32—47 12
Sleipner 14 4 3 7 23—37 11
Landskrona 15 4 2 9 26-37 10
Halmia 14 4 2 8 18—37 10
Örgryte 14 4 1 9' 25—32 9

Denna veckas tävlan får formen av 
s. k. dubbeltips, d. v. s. på kupongen 
finnas upptagna två kolumner för 
varje match och ni får följaktligen 
uran vidare dubbla chanser att vinna. 
Det blir helt enkelt detsamma som om 
Ni skickat in två kuponger istället

VET NI
att Putte Kock är verklig optimist 

beträffande Djurgårdens avance
cemang till Allsvenskan i år,

att likväl ingen vill tro honom på 
fullt allvar,
varför det förefaller egendom
ligt, att ingen har velat accep
tera hans vad Kr. 50:— mot 
Kr. 100:— på att Djurgården tar 
hem seriesegern i vår, men man 
får väl som vanligt skylla på 
depressionen,

att Djurgårdens aktier likväl stigit 
betydligt genom Hans Garpes 
inträde i laget,

att Pelle Thörner tänker bli nästa stjärn
skott i terräng;

att han dock måste träna mycket försik
tigare för att ej bli utbränd;

att Långfredagens träning troligen kom
mer att utgöras av en gemensam lång
promenad i skog och mark;

att fullständig uppgift härom kommer att 
återfinnas i torsdagstidningarna;

att allmänidrottssektionen med all kraft 
går in för att upprepa fjolårssegern i 
Dagbladets klass II;

DJURGÅRDAREN.
Ägare:

DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING.
Redaktör och ansvarig utgivare: 

F. SKOGLUND.
Expedition: Mästersamuelsgatan 33, 1 tr., 

Stockholm. Tel. 117457.
Redaktören träffas varje tisdag, onsdag 

och lördag kl. 9—10 f. m. samt lördag 
kl. 5—6 e. m.

Med detta nummer följer såsom bilaga 
tipskupong. Kuponger utdelas även av 
Birger Gillström, som träffas å D. I. F :s 
idrottsplats, Traneberg. Säkrast onsdagar 
kl. 10—11 f. m.

för en. För att undanröja besväret 
med inlämnandet av kupongen ha vi 
ordnat så att denna förutom till Djur
gårdarens expedition kan inlämnas i 
Cigarraffärerna, Kungstensgatan 14, 
Riddaregatan 28, S :t Eriksgatan 55 
och Götgatan 9. Lördagen den 15 
april, påskafton, är sista dagen.

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


