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VAD KOSTAR METERN
En god vän, som inte är djurgår

dare, knappast idrottsintresserad i hö
gre grad än att han nödtorftigt föl
jer med de viktigare händelserna, 
sporde mig häromdagen:

— Hur kommer det sig att så gott 
som alla djurgårdare jag träffar på 
äro nätt opp blixt förbannade på 
Idrottsbladet, och varpå beror det att 
T. T :s annars objektiva och för det 
mesta mycket välskrivna organ för 
jämnan ser Djurgården över axeln? 
Annandagen förirrade jag mig ut till 
Aspudden och tittade på Djurgården 
—Årsta, och trots att, åtminstone en
ligt mitt lilla begrepp, era grabbar 
spelade riktigt hyggligt, har jag var
ken i I. B:s tisdags- onsdag- eller 
fredagsnummer hittat en enda liten 
rad om matchen. Varför kan man 
inte tillämpa en sådan ihjältigning 
även i fall då man tror sig höra en 
viskning om något, som klubben sä
kert betraktar som en rent intern 

angelägenhet ?
Jag behövde inte ta mig allt för 

lång funderare innan jag hade min 
uppfattning klar:

—Att I. B. aldrig kan bli officiellt 
Djurgårdsvänligt kan lika lätt förkla

frågar

Mr X

ras som att hr landman inte ställer 
sig upp i riksdagens talarstol och 
strör rosor för våra vänsterpartier 
eller att hr Sillén inte sätter sig ned 
i Ny Dags redaktionsstol och gör pa
negyrik över s. k. borgare. En poli
tikinställning, alltså, i klart principi
ell riktning. Alan vet ju att bagar
barn äro svårbjudna på bullar : de äro 
övermätta på den kosten. Du förstår, 
det ligger för mycket idrott i Djur
gården ! Minns bara, när under en 
jubileumsbankett häromåret en viss 
pamp, yr av kvällens champagneskå
lar och kanske ännu för många kork
skruvar, med djupt förakt talade om 

”idrottslig diversehandel”, med vil
ken gamman denna förtjusande glosa 
citerades på visst håll. Men vi slog 
ju inte igen diversebutiken för den 
skull, förstås.

— Om man se’n ser saken från 
andra hållet, så inte tror jag att Djur
gården i gemen är hatiskt stämd mot 
I. B. Tvärtom vet jag många inom 
föreningen, som sätta stort värde på 
mångt och mycket från tidningens si
da. Och sådant lappri som ett utebli
vet referat kan väl ingen hänga upp 
sig på. Visserligen har ju I. B. vid 
några tillfällen, då landsorten känt sig 
illa berörd av det något omständiga 
A. I. K.-reportaget, förklarat att det 
trots sin nordiskt ledande ställning i 
första hand måste ta hänsyn till 
Stockholm, men man kan ju inte be
gära att hrr reporters skola klyva på 
sig blott för en obetydlighet en dag 
då det gäller att anskaffa nyheter av 
sådan vikt som att Hasse Z:s och 
Stadionvaktmästarnas barn ha rest 
ända till Norrköping eller att den för
baskade påskstormen lurat av Sud
den hans nyaste helgdagskanna från 
Standards Hörna. Vem vet förres
ten ifall någon I. B.-referent hittar
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ut till Aspudden. För inte så länge 
sedan läste man ju om hur en av her
rarna (ingen av orienteringsspecia
listerna hoppas jag) snurrade runt 
kring Enskede slakthus en halv sön
dag, innan han hittade reda på Jo
hanneshovs idrottsplats.

—Det finns ju återigen andra fall, 
som ställa sig en smula allvarsamma
re och där det nog är en smula för 
mycket begärt att alla våra 652 med
lemmar och några tusen och en övri
ga anhängare skola iakttaga kollektiv 
tolerans gentemot allt som flyter ur 
I. B.-pennorna. Den bekanta ”brot
tarsprickan’ helt nyligen är ju egent
ligen utagerad, bl. a. av ”Ala”, och 
det i samband härmed utlovade ’stor
miga årsmötet” (där stormen blåste 
bort alldeles som Suddens hatt) till
hör ju också det förgångna, men ett 
par små anmärkningar skulle kanske 
kunna vara på sin plats. I kommen
tarerna till den dementi av ”spric
kan”, som infördes i onsdagsnumret 
den 5 april, påstod I. B. ”att den med
arbetare som skrev påtalade artikel 
hade erhållit samtliga meddelade upp
gifter direkt av ordföranden i Djur
gårdens I. F:s brottningssektion, hr 
K. Wasström”, under det att man två 
dagar senare, i fredagsnumret den 7 
april, när Wasström inte ville vara 
med på dessa noter, förklarade att 
”de åsyftade sifferuppgifterna ha er

Orientera!

Första 
orienterings
mästarne 
1924 års 
budkavlelag
Fr.v. Bertil Karlsson 
Seth Linder och 
Nils Österlund.

Så här skriver D. I. F:s oriente
ringssektion till sina medlemmar och 
vi taga oss friheten att kopiera deras 
brev, då vi anse det kunna intressera 
även andra än dem, som redan låtit 
enrollera sig i orienterarnas stora 
skara.

Broder orienterare !
En del pojkar, vilka förra hösten 

sprungo för våra färger, ha av mer eller 
mindre ursäktliga anledningar ”svikit 
gänget” och komma i år att förstärka an
dra föreningar. Detta behöver emellertid 
icke betyda att Djurgården till hösten stäl
ler upp svagare än förut. Det har i stället 
utlöst en gnista av det legendariska djur
gårdshumöret, kommit en grupp av djur
gårdsgänget att ”ilskna till” och avge ett 
bragelöfte att i år göra sin bästa säsong, 
att redan nu systematiskt och målmedvetet 
gå in för den saken.

Och det finns ingen anledning varför 
icke Du skulle vara med på ett hörn när 
resultatet av detta systematiska arbete 
framåt hösten börjar visa sig. Du har nu

hållits från aktivt håll, liksom också 
talet om utbrytningen”.

, Hoppsan ! April ! April!
Men narras I. B. om onsdagarna 

eller fredagarna? 

lagom tid på Dig för att hinna komma i 
toppform.

Orienteringssporten har de senare åren 
hårdnat till. Det räcker icke längre att 
börja träningen när vi sätta igång med 
klubbtävlingarna första söndagen i septem
ber. Då måste redan konditions- och löp
träningen vara avslutad och tiden ägnas åt 
justering av tävlingsnerver och tävlingstak
tik. Tänk efter varpå Dina tidigare miss
lyckanden bero och Du skall medgiva att 
detta är riktigt. Var och en vet bäst vad 
han behöver och vad han tål ifråga om 
konditionsträning, varför bästa resultatet 
nås om träningen ej bedrives i alltför sto
ra grupper. Gör nu upp ett program för 
Dig och följ programmet. Förstör emel
lertid ej varje vacker sommardag och 
bränn ej slut på Dig genom forcerad trä
ning omedelbart före säsongstarten. Ing
enting är sämre än att springa ifrån intres
set för löpningen.

Den första söndagen i varje månad, 7 
maj, 4 juni, 2 juli, 6 augusti) träffas vi 
så vid Årsjöns nordliga spets för att kon
trollera konditionen med gemensam skogs
träning. Samling vid Arsjön kl. 9,30 (8-
bussen från Ringvägen—Götgatan till 
Gudö t. ex.).

Vårt höstprogram kommer i år troligen 
att upptaga flera hårda tävlingar än hittills, 
K. M., Hellasmatch, Falumatch, antagligen 
match mot Start, Örebro, D. M. och bud
kavle, varjämte Skogskarlarna planera 
match mot Norge i stockholmsterrängen. 
Kondition kommer att behövas!



FOTBOLL

A-laget mot serieformen.
Djurgårdens seger över Årsta i 

påskas vanns ju ganska komfortabelt 
med 4—o på Aspuddens svårspelade 
plan, ett i och för sig mycket gläd
jande resultat. Största skälet till be
låtenhet var dock det verkligt gedig
na spel, som kedjan visade i andra 
halvlek. Kan anfallslinjen få behålla 
denna uppställning i fortsättningen, 
komma segrarna att inhöstas som 
mogna frukter. Möller visade fjolårs
formen med sina flytande upplöp

ningar och påpasslighet framför mål. 
Garpe understödde finfint och i cen
tern arbetade Bällsta Johansson i bä
sta tankstil. Blott litet mer tur med 
skotten, o. målskörden hade sprungit 
åtskilligt i höjden. Putte Grönvist 
och den nya högeryttern Nordgren 
funno varandra omedelbart. Växel
spelet flöt fint fram på den kanten, 
där Årstas försvar fick sno värre för 
att hinna med i galoppen. Med ett 
ord sagt: kedjan ypperligt avvägd i 
nuvarande utseende.

I stället för Sitting Söderström, 
som firade påskferier i Norrköping, 
spelade Sten Grönvist centerhalv. 
Han skilde sig med heder från sitt 
värv. Endast litet mer startsnabbhet, 
och Djurgården har ännu en center
halvback av allsvensk klass. Även 
ytterhalvbackarna gå mot seriefor
men, men ännu brister det i matning
arna, vilka slås både för ensidigt 
•och obehärskat.

Den bakre trion sattes sällan på 
något svårare prov. Alla tre spelade 
dock i bästa stil, och hade aldrig nå
gon svårighet att reda upp Årstas an
fall.
B-laget

vann söndagen den 2 april en lätt seger 
över Lidingön, som besegrades med 4—2. 
Affa Lundqvist saknades, men juniorernas 
reservmålvakt vikarierade icke oävet, även 
om ena målet släpptes in litet lättvindigt. 
För övrigt hade managern Harry Hagberg 
ställt följande starka konstellation på be
nen: (fr. hb. till vy) Helge Hagberg, 
”Munko” Lindberg, Harry Sundberg, 
André, Sven Redwall, A. Borg, Lennart 
Palm och Allan Netterbladt.

Den 9 spelade B-laget i Bromsten, 
som icke aktade för rov att skicka 
hem Djurgårdens reserver med ett 
6—3-nederlag. Lagkaptenen Helge 
Hagberg saknades på grund av juste
ring, och saknades mycket. Oldtimer 
”Hacko” Hemming kunde icke fylla 
hans plats, och högersidan i försva

Georg Nilsson 
svensk mästare
Sensationell seger 

över Rudolf Svensson 
i fribrottning.

Djurgården blev på söndagen åter 
en mästare rikare i det Georg Nils
son, vid fribrottarnas mästerskaps
tävling sensationellt besegrade Ru
dolf Svensson, ”Geckes” vinst var 

klar och överlägsen. Han ledde mat
chen från första stund och icke förr 
än mot slutet av duellen kunde star
ke Rudolf taga till offensiven. Po
pulärt ombyte i täten, även utom 
djurgårdskretsar.

Av de övriga 3 djurgårdarna pla

ret, Sundberg—Hemming, fick finna 
sig i att oftast bliva bortspelade av 
Bromstens vi. Bernt Eriksson. Även 
Lundqvist i målet hade förhinder och 
var ersatt med otränade Gustav Pet
sen. Vänsterbacken ”Munkhoff” 
Lindberg, var tillsammans med cen
terhalvbacken Sten Grönqvist, den 
som hade största äran av att nederla
get icke blev större. Trots att laget 
onekligen spelade bättre än mot Li
dingön, fanns det ingen chans mot 
Bromsten, vars pojkar matchen ige
nom visade enastående kondition och 
höllo en fart som D. I. F. icke mäk
tade svara på. B-lagets uppställning 
var från mål till vy.: Gustav Petsen, 
Hacko Hemming, Munkhoff Lind
berg, Harry Sundberg, Sten Grön
qvist, Gösta Fredberg, Ivar André, 
Sven Redvall, Borg, Lundin och Al
lan Nettelblatt.

VET NI

att meddelanden om sektionstäv
lingar, sammanträden samt ön
skemål inom Djurgården gärna 
beredes plats i Djurgårdarens 
spalter. Ring 1174 57.

att Djurgården leder överlägset ifrå
ga om erövrade S. M.-tecken på 
skidor med inte mindre än 40 
stycken, därav 28 individuella, 

att ledningen bör kunna bibehållas 
ännu i långa tider även om ut
delningen skulle råka bli lika mi
nimal som i år = 0, 
ty på andra plats ligger Boden 
och Luleå med 15 st.,

att individuellt sett ligger Lill-Einar 
på första plats med 12 erövrade 
mästerskap, medan andre man, 
P. E. Hedlund, har 9,

att Djurgården är en på gångbart 
mynt synnerligen fattig klubb, 
varför det bör ligga varje djur
gårdare varmt om hjärtat dels 
att betala medlemsavgiften or
dentligt, dels att sprida ”Djur 
gårdaren” så mycket som möj
ligt till vänner och bekanta.

Bertil Andersson
är nu snart bra efter sin sammanstöt
ning med Sundbybergs målvakt och 
redan mot Reymersholm kanske vi 
få se den lille ettrige högeryttern i 
elden igen. Nyckelbenskadan har 
läkts ovanligt fort och fint, och Bertil 
vill givetvis vara med vid seriestarten.

Formen och nyckelbenet kanske 
prövas under veckan.

cerade sig G. Petzén som 3:a i lätt
vikt, och H. Lövdahl belade 2:a plats 
i mellanvikt.

Djurgården, Björnen och Brand
kårens I. K. upnådde alla tre 5 
poäng.



Ensam 3:a vann
tipstävlingen.

AIK och Gais-matcherna voro 
värsta stötestenarna.

Söndagens matcher visade sig vara 
svära att förutsäga, endast Djurgår
dens och Sleipners segrar över Vesta 
resp. Halmia tycktes ha varit allmänt 
väntade och lagom stora. Bland det 
stora antalet tippare — det blir allt 
fler och fler deltagare för varje 
gång, denna vecka var ju annars 
kort, annandag påsk tog bort en dag 
från arbetet — var det endast en 
som fick tre (3) rätt.

Gunnar Eriksson, Brahegatan 24, 
Stockholm kan torsdagen den 27 ap
ril å Djurgårdarnas expedition av
hämta

Veckans vinstsumma

Kronor 241.
Många tvåor, flera med s. k. 

snudd få återkomma denna vecka 
med förhoppning om större tur.

Resultaten voro: 
Gais—Eskisltuna .............. 5—1
A. I. K.—Landskrona .... 6—1
Malmö F. F.—Elfsborg ... 4—1
Sleipner—Halmia .............. 1—0
City—Åtvidaberg .............. 0—3
Vesta—Djurgården .......... 1—4

4 allsvenska och två matcher i 
Division II östra.

finnas upptagna å denna veckas ku
pong, vilken som vanligt medföljer 
Djurgårdaren såsom bilaga. De sex 
matcherna äro

Örgryte—Sleipner
Eskiltuna—Elfsborg
Hälsingborg—A. I. K.
Sandviken—Landskrona 
Reymersholm—Djurgården
Westermalm—Norrköping.

Efter söndagens matcher är ställ
ningen i

Allsvenska serien
Gais 15 11 2 2 54—22 24
AIK 15 10 1 4 50—24 21
Hälsingborg 15 9 3 3 46—30 21
I. F. K. Gtbg 15 7 3 5 41—28 17
Eskilstuna 15 8 1 6 37—36 17
Elfsborg 15 6 2 7 34—36 14
Sandvikens IF. 15 6 2 7 29—33 14
Malmö F. F. 17 6 2 9 33—57 14
Sleipner 16 5 3 8 26—40 13
Halmia 17 4 3 10 20—41 11
Örgryte 15 4 2 9 26—33 10
Landskrona 16 4 2 10 27—43 10

Division II.
Norrköping 13 8 2 3 42—22 18
Djurgården 13 7 3 3 31—27 17
Hammarby 13 6 4 3 34—21 16
Åtvidaberg 14 6 2 6 35—37 14
Reymersholm 13 4 5 4 22—23 13
Motala 13 5 5 6 34—25 12
Derby 13 5 2 7 20—27 12
Westermalm 13 4 3 6 27—28 II
Mjölby 13 3 4 6 28—35 10
City 14 2 5 7 19—37 9

Kupongerna skola vara oss tillhan
da senast lördagen den 29 april och 
kunna inlämnas å de ställen, som fin
nas upptagna å kupongen.

Reserverna slogo Sundbyberg.
B-laget, som förlorat Borg och Lundin, 

(ersättare Erik Lindgren och Durkfeldt) 
började säsongens seriematcher med en 
klar seger över Sundbybergs B-lag. Mat
chen spelades på Mossens idrottsplats, och 
vanns av D. I. F.-grabbarna med 3—0. 
(1—0).

Bästa man på plan var Djurgårdens 
vänsterback ”Munkhoff” Lindberg, vilken 
spelade med en verklig brio, och som var 
totalt omöjlig att överlista för Sundby
bergs forwards. För övrigt visade Djur
gårdens jämna forwardskedja ett vackert 
spel.

Sundberg var primus av halvbackarna, 
under det att Sten Grönqvist för dagen 
icke kom upp till sin vanliga standard.

Djurgårdsseger 
över Vesta, 4-1

A-laget gästade på söndagen Upp
sala där Vesta var motståndare i en 
match som nära nog gick i propa
gandans tecken. Djurgårdarna voro 
klart överlägsna om också Vesta 
stundom svarade med några vackra 
anfall. Djurgårdens försvar var 
dock för starkt, och några svårare 
prov förelades icke den bakre trion, 
om man undantager att Hagelin på 
ett smidigt sätt knep en straffspark.

Särskilt anfalskedjan var i humör. 
Spelarna funno varann utmärkt, och 
hade skjutskickligheten stått i nivå 
med spelöverlägsenheten kunde Ve
sta fått finna sig i ett svidande ne
derlag.

”Doktor” Dahlvist rapporterar för 
övrigt följande fakta.
att Djurgården vann med 4—1. (1

—0).
att Bällsta-Johansson och Grönqvist 

delade broderligt på fullträffar
na.

att den förre hade litet otur med 
skotten och att han dessutom 
missade en straffspark.

att Garpe gjorde sin hittills bästa 
match i Djurgården, och att han 
var utan konkurrens bästa man 
på plan.

att högerytter Nordgren höll stilen 
från debutmatchen mot Årsta.

att Sitting Söderström åter var med 
i leken.

att han var bäst av halvbackarna 
tätt följd av ”Bebbe” Andersson 

att Pelle Hånell fortfarande brister 
i kondition.

Målen gjordes av Redvall, Durkfeldt 
och Nettelblatt. Vänsterhalvback Fred

berg missade dessutom en chans då han 
icke kunde placera en straffspark på rätt 
ställe. Affe Lundqvist var åter med i re
servlaget, som hade följande uppställning 
från mål till vänsterytter. Affe Lund
qvist, Helge Hagberg, Munkhoff Lind
berg, Harry Sundberg, Sten Grönqvist. 

Gösta Fredberg, Ivar André, Sven Red
wall, Durkfeldt, Erik Lindgren och Allan 
Nettelblatt.

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


