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Djurgården har
stan’s center!

Går Sture upp
i Östsvenskan?

Jaktenefter Norrköping har börjat
Lätt seger över Reymersholm
med 4—0.
Djurgården har börjat jakten efter
Norrköping i allsvenskan Div. II.
Första ruschen blev verkligt förtro
endeingivande. i det Reymersholm,
som brukar vara ett av de lag, Djur
gården har som riktig stötesten, kla
rades elegant med 4—0.
Visserligen höll Norrköping sitt
försprång, men det satt hårt åt. Det
fanns även djurgårdare (av plikten
bundna) på Traneberg och dessa
sutto faktiskt med hjärtat i halsgro
pen, ty Westermalm hade segerchans
gång på gång på Tranans svårspelade
plan. Torsten och Norrköping impo
nerade icke, och trots att Djurgården
endast knappade in aningen av en
aning på Pekings försprång i mål
kvot, finnes fortfarande hoppet om
en ny allsvensk sejour.
Matchen, som spelades på Stadion,
kanske icke höjde sig till den klass,
AIK visade mot Landskrona, men
som djurgårdare satt man faktiskt

Djurgårdaren följer Stockholms
seriens många intressanta
tävlingar.
Djurgårdaren kommer från och
med detta nummer att behandla
Stockholmsserien. För dagen börja
vi med en överblick av situationen
inför vårstarten, och i fortsättningen
är det meningen att vi skola kom
mentera vad som händer och sker i
de olika klasserna.

är utan tvivel Georg Nilsson efter sin
sensationella seger över Sveriges
brottaridol Rudolf Svensson. Den
berömde mästaren och olympasegra
ren var för en tid sedan mycket nära
fall mot Georg vid tävlingar i Norr
köping, så det kanske icke var så stor
överraskning för Georg, som det var
för de flesta andra, att han äntligen
kunde triumfera över den starke

Vid det här laget anses det allmänt,
att Sture redan vunnit klass 1. 6
poäng före närmaste lag med en
match mer spelad bör ju också vara
ett betryggande försprång. Sture har
emellertid ett ganska svårt vårpro
gram, och underverkens tid är som
bekant ännu inte förbi. Så det otro
liga skulle ju kunna hända.
Stures återstående matcher äro
mot Nynäshamn (borta), Kungs
holms S. K., Huvudsta, Kronoberg.
Liljanshof och Enebyberg (borta).
Nästan idel beniga uppgörelser, av
vilka den i Nynäshamn naturligtvis

Forts. å sid. 4.
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Skall Sture vinna klass 1?

Djurgårdaren
för dagen

Djurgårdaren för dagen.
forts. fr. sid. 1.

brandsoldaten. Gecke, som han kallas
djurgårdsbrottarna emellan, har länge
gått och väntat på att riktigt bryta
igenom och han har de senaste åren
stått ytterst nära mästarna. Med.
tanke på den ambition som Gecke
lägger i dagen vid såväl träning som
tävling, kan man vara säker om, att
det icke var sista gången, han hem
för en mästerskapstitel. Nej, Gecke
strävar än högre, och hans träning
siktar nu på nästa olympiska tävling,
ty den största missräkningen i Geckes
unga liv var, att han icke hann bli
riktigt klar för mästarmötet i Los
Angeles.
Gecke tillhör urdjurgårdarna och
började sin idrottsliga bana som fot
bollsjunior på Traneberg och döptes
snart till Världens största junior.
Han prövade även sin förmåga som
skidåkare samt var icke främmande
för hur en bandyback skulle stoppa
upp en anfallande forwards. Han
gästspelade en säsong i A-laget strax
innan detta åter nådde eliten (om
kring 1923), och Gecke glömmer nog
icke den kritik, Upsala Nya Tidning
bestod honom efter en match i Upp
sala mot dåvarande svenska mästar
na Sirius. Gecke spelade utan re
spekt för de många Siriusstjärnorna,
som riktigt studsade mot den stabile
djurgårdsbacken. ”I Djurgården kän
de man icke igen många spelare. På
högerback hade man en jättestor
spelare: typ bondpojke med stor
stadspolityr” hette det i Uppsalaspal
terna. Omkring 1922 började Gecke
att få smak för sin nuvarande hobby,
brottning. Långsamt men säkert har
Gecke tränat upp sig, blivit skam
filad och misshandlad av de gamla
rutinerade stjärnorna, och efter 10
års arbete är nu Världens största
junior, som han ännu kallas av barn
domsvännerna, uppe i klass med män
nen i världseliten.
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Fotbollspelarna
ha visat en glädjande förmåga vid
spridandet av Djurgårdaren. Kalle An
dersson II, Greven Andersson, Hugge
Grönqvist och Erik Lindgren äro riktiga
storkolportörer, och de ha konkurrens av
Svenne Redwall och Gustav Petsén. All
män idrottssektionen representeras av ett
lejon. ”Smygande” Nils Eriksson har en
hel central som distribuerar nära halva
1,000-talet inom sektionen. Men ännu
saknas många Djurgårdare, som utan
större svårighet skulle kunna hjälpa oss.
Ge oss och Djurgården ett handtag. Tänk
på, att varje försålt exemplar betyder
pengar för föreningen. Ring 117457 så
ordna vi saken på bekvämaste sätt.

Djurgårdsmästerskapet
har avgjorts. Segrare blev givet
vis den nykorade svenska mästaren
Östen Eriksson, som åter presterade
en glänsande slagning. Östens seger
var aldrig hotad men striderna om de
övriga placeringarna voro desto hår
dare. Här skiljde blott udda poäng
flera spelare som nedanstående resul
tatlista utvisar:
Östen Eriksson 1071, Erik Boberg 997,
Henry Lundgren 979, Erik Ahlström 978,
E. Lidstam 977.

Alla djurgårdare ge säkert sitt
handslag åt Georg Nilsson och önska
honom en god fortsättning som
mästerbrottare.

Vet Ni
att Svenska Dagbladets stafettlöp
ning har omlagts, och att täv
lingen i år går på en för Djur
gården traditionsrik mark nämli
gen Djurgården runt,
att planer finnas på att fira händel
sen med deltagande av ett lag
djurgårdsoldboys,
att enbart orienterarna kunna ställa
upp ett tiotal vältränade ”gub
bar”,
att alla gamla löparstjärnor kunna
anmäla sig till Allmänidrottssek
tionens sekreterare. ”Professor
Lindström”, Ålsten 370, Vakt
mästare Gillström, Traneberg,
samt å Djurgårdarens expedition,
tel. 11 7457,
att seniorlaget kommer att försöka
försvara sin ledarställning i klass

II,
att ett par träningskvällar på Trane
bergs löparbana icke skadar,
att Djurgårdaren inom den närmaste
tiden kommer att börja behandla
Stockholmsseriens fotboll.

Sällskapet Gamla Djurgårdare.
Sällskapet Gamla Djurgårdare ut
göres såsom framgår av namnet av
en sammanslutning av äldre för
eningsmedlemmar och har till uppgift
att stödja och gagna Djurgårdens
Idrottsförening i dess arbete för
idrotten samt att under kamratliga
former samla äldre årgångar djurgår
dare för att återuppliva minnen av
gemensamma upplevelser och brag
der.
Vid talrikt besökt årsmöte, som av
hölls samma dag som D. I. F :s valdes
till sällskapets ordförande Axel
Schörling. Styrelsen består dessutom
av Axel Norling, Karl Sundholm,
Axel Lindgren, Gunnar Rönn och N.
A. Hedjersson. Revisorer äro Carl
Jahnzon och Birger Nylund. Samt
liga minst sagt kända och välkända
namn.

Klehan 50 ar
7/5.
”Klehan” kan utan
överdrift betecknas så
som en av den svenska
idrottsvärldens
mest
kända personligheter.
Otaliga äro de artiklar
i aktuella idrottsfrågor,
som nedskrivits av ho
nom och som fått av
görande betydelse för
spörsmålens
lösning.
Inom backdomarskrået
räknas han höra till världseliten, er
känd t. o. m. av våra vänner på an
dra sidan kölen. I unga år var ”Kle
han” utövare av de ädla bollspelen,
fotboll och vattenpolo. På det orga
nisatoriska området har hans krafter
tagits i anspråk inom Svenska Skid
förbundet, Stockholms Idrottsför
bund, Djurgårdens Idrottsförening
m. fl. sammanslutningar.
”Klehan” är likväl icke blott en
arbetsmaskin utan även en människa
och mängder av anekdoter äro i om
lopp om hans originella göranden och
låtanden. Vi vilja här endast draga
fram en från hans sekreteraretid i
Djurgården. På den tiden liksom nu
ingick det i sekreterarens åligganden
att utskriva och på årsmötet uppläsa
styrelsens berättelse. Detta är en
företeelse, som brukar taga bortåt
halvtimman i anspråk och så var fal
let även denna gång. ”Klehan” läste
och läste och allting föreföll vara
ganska gott och i bästa ordning. Till
sist var det dock några medlemmar
med mer än vanlig iakttagelseför
måga, som förundrade sig över, att
”Klehan” aldrig vände på bladen i
den digra lunta han höll i handen.
När uppläsningen var slut stego de
därför fram till styrelsebordet för att
taga det innehållsrika papperet i när
mare betraktande. Det visade sig då,
att endast ett halvt folioark var ut
skrivet. ”Klehan” hade varit strängt
upptagen och inte hunnit med att
nedskriva årsberättelsen utan hade
direkt ur minnet läst upp vad sig
inom Djurgården tilldragit under det
gångna året.

Två 4:or finalister
i 4:de tipsomgången.
Eskilstuna, Landskrona och DIF
grusade mångas segerförhoppningar.
Fjärde tipsomgången blev icke
mycket lättare än sina föregångare.
Tre matcher, som denna gång bered
de experterna stora svårigheter voro
Djurgården—Reymersholm, Sandvi
ken—Landskrona och Eskilstuna—
Elfsborg. Djurgården hade icke till
trots en sådan övervikt i mål, och
Eskilstuna hade icke ett förtroende,
som räckte till en o i minuskolumnen.
Sandviken var stor favorit, men de
fyra reserver, som hade fått rycka in
höllo tydligt nog icke måttet.
Trots att tipsarmén stadigt växte
till denna omgång blev manfallet
stort. Endast två experter lyckades
få fyra rätt och få följaktligen dela
på veckans prissumma

Kr. 280.
Resultaten av de på tipskupong
n :o 4 upptagna matcherna blevo:
Örgryte—Sleipner 1—0.
Eskilstuna—Elfsborg 3—0.
Hälsingborg—AIK 2—1.
Sandviken—Landskrona 2—2.
Reymersholm—Djurgården 0—4.
Westermalm—Norrköping 2—4.
Veckans två segerherrar heta

Gunnar Ekelund, Riddaregatan 28
4 tr.
Knut Larsson, Karlbergsväg. 37 A,
5 tr.
som kunna avhämta sina priser å
Djurgårdarens expedition torsdagen
den 4 maj.
Från år 1909, då Djurgårdaren
började utgivas till ingången av detta
år var Johan af Klecker ansvarig ut
givare för denna tidning och under
åtskilliga år även dess redaktör. Vi
ha således alldeles speciell anledning
att gratulera honom på denna hans
bemärkelsedag.

Hel allsvensk omgång
upptager 5:e tipskupongen, där ut
gången av följande matcher skola
förutsägas.
Göteborg—Halmia.
AIK—Örgryte.
Eskilstuna—Gais.
Elfsborg—Sleipner.
Sandviken—Hälsingborg.
Landskrona—Malmö FF.
Efter söndagens matcher är ställ
ningen i allsvenskan följande:
Gais ................
Hälsingborg ...
AIK
..............
Eskilstuna ....
IFK Göteborg ..
Sandviken ....
Elfsborg .........
Malmö FF ....
Sleipner .........
Örgryte
.........
Landskrona
Halmia ...........

sp.
15
16
16
16
15
16
16
17
17
16
17
17

V.
II
10
10
9
7
6
6
6
5
5
4
4

oav. f.
2 2
3 3
1 5
1 6
3 5
3 7
2 2
2 9
3 9
2 9
0
3 1
3 10

mal
54—22
48—31
51—26
40—36
41—28
31—35
34—39
33—57
26—41
27—33
29—45
20—41

p.
24
23
21
19
17
15
14
14
13
12
10
II

Kupongerna skola vara oss till
handa senast lördagen den 6 maj
och kunna inlämnas på de ställen som
finnas upptagna på kupongen.

Djurgårdens orienterare
träffas söndagen den 7 maj vid
Årsjöns norra ände. Vändelsöbuss
avgår från Götgatan—Ringvägen kl.
8 och 9.

. . stanʼs center

Går Sture . .
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är värst, men även drabbningarna
mot kungsholmslagen bli svåra.
Vem är då Stures farligaste kon
kurrent ?
Vi skulle vilja svara Nynäshamn,
som har ett starkt plus i sin hemma
plan. Kronoberg vet man inte riktigt
var man har och en överraskning från
det hållet är ingalunda otänkbart.
Hetsjakten efter Sture i toppen i
all ära, men största intresset i klass i
knyter sig otvivelaktigt till jumbo
striderna. Att peka ut de två (eller
tre) lag som nästa år få hålla till i
klass 2 är, för att skriva som polis
rapporterna, på sakens nuvarande
ståndpunkt tämligen omöjligt.
De fem lag, som äro indragna i
dessa jumbostrider, äro Lilljanshof,
Olympia, Norrviken, Enebyberg och
Göta. Av dessa har Lilljanshof visat
det bästa vårformen genom sina
framgångar i D. M.-tävlingen. Norr
viken brukar emellertid ständigt göra
goda vårsäsonger och blir nog inte så
bakom i år heller. Olympia är heller
inget dåligt lag och har stora möjlig
heter att hålla sig kvar, men för Ene
byberg och Göta ser det lystrare ut.
Men, som det heter, då nöden är som
störst är hjälpen närmast.

Förstäderna mot Stockholm.
I klass 2 blir striden hård mellan
stockholmslagen och förstäderna, som
representeras av Triangeln och Ture
berg. Efter höstomgången såg det
ut som om Triangeln och Tureberg
skulle ha de bästa möjligheterna att
avancera, men efter de matcher som
nu spelats har situationen blivit nå
got annorlunda, ty både Eriksdal,
Djurgårdshof och Rålambshof har
visat präktig vårform och komma att
konkurrera riktigt på skarpen. Dessa
tre lag ha förresten tidigare spelat i
klass 1, så för dem blir det precis
inte någon ny upplevelse.
Essinge I. K., som i flera år inte
just räknats till de bättre i klass 3,
har denna säsong kommit upp som en
ny Fågel Fenix med de allra bästa
chanser att lägga sig till med serie

Icke förr än 15 maj
blir A-lagets senaste forwardsfynd
högeryttern Nordgren klar att spela
med i serien. Han skulle helt säkert
ha behövts mot Hammarby, men får
först rycka in i de två sista matcher
na i serien som spelas mot Linkö
pings—Derby.

Tranebergs idrottsplats
har nu öppnats för säsongen och är till
gänglig varje kväll. Med hopp om att
träningsintensiteten blir lika stor som om
kring åren 1918—1925, hälsar vaktmästare
Birger Gillström alla djurgårdare, gamla
och unga, välkomna till Traneberg.

Djurgårdaren
saknar ännu många djurgårdare för
spridandet av DJURGÅRDAREN.
Ring 11 7457.
segern. Svåraste konkurrenter äro
Hornstull och Danderyd. I slutet
strida Tanto, Järla och Älvsjö. Det
sistnämnda laget har nu fått en
idrottsplats att spela sina matcher på
och kan kanske med hjälp av den kla
ra sig.
Klass 4 är den jämnaste av alla
klasserna. Faktiskt hela bunten så
när som på de två jumbolagen Sved
myra och Union ha möjligheter att
kvalificera sig för klass 3. Väsby
och Bromsten ligga bäst till för tät
placeringarna, men Liding-Kamra
terna, Norrmalm och Kungsholms
I. F. ha knappast sämre spelstyrka.
Stureby är favorit i klass 5 med
Astor och Hässelby som svåraste
medtävlare. I botten kivas Katarina,
Kungsholms B. K., Tungelsta och
Ulvarna.
Gustavsberg vinner tydligen kvali
fikationsserien som det vill och för
lorar nog inte någon match. Svå
raste konkurrent finns inte, men
Gröndal och Segeltorp torde komma
närmast. Bromma och Sleipner äro
klara jumbokandidater.

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

och gladde sig åt djurgårdskedjans
offensivlusta.
Även försvaret var i gott slag.
Särskilt Greven Andersson rev upp
Reymersholms anfall med en brio,
som icke lämnade något att önska i
effektivitet.
Halvbackskedjan förstklassig i för
svar, men ännu långt ifrån fullgod
när det gällde att understödja for
wardskedjan med godkända mat
ningar.
Från Djurgårdens synpunkt var
Bällsta-Johansson dagens man. Den
store och kraftige centern har icke
gjort en sådan övertygande match i
Stockholm förr, och man börjar för
stå den ypperliga press, som Bällsta
fick vid Djurgårdens match i Göte
borg mot Kamraterna.
Han gav sig icke, om det än var
tre à fyra Reymersholmare, som
kastade sig Över honom. Visserligen
stjälptes han ofta över ända, men
oftast fick det samlade Reymers
försvaret giva tappt. Verkligt djur
gårdshumör — vår honnör.
Spelfördelaren var för dagen Putte
Grönqvist, och även Garpe var i spel
humör. Däremot voro de bägge ytt
rarna icke i klass med sina kamra
ter. Bertil Andersson misslyckades
oftast, förklarligt nog efter sin långa
justering, och Putte Möller fick icke
så mycket bollar och envisades med
att för mycket snedda mot mål. Litet
variation skadar icke.
Trots att Djurgårdens seger aldrig;
var ifrågasatt, var matchen stundom
hård, ja allt för hård, ty mot slutet
haltade man litet var i Djurgårds
laget efter törnar med Rolle Eriks
son æ Co, Firman hade sina bästa
män i halvbackarna Ernst och Slingan
Andersson samt gamle kämpen Bolie.
Fredagens match mot Hammarby
kan motses med ett visst förtroende
— lugn blir man ju aldrig riktigt —
bara pojkarna hinna bli helade efter
alla skavanker, det hårdföra Rey
merslaget lämnade som minnen.
Högerinner.

