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ING A MÅL
på Traneberg!

DIF:s forwardskedja ur slag. 
Försvaret räddade en poäng 

mot Reymersholm.

Djurgården—Reymersholm 0—0 
ljöd rapporten från Traneberg och 
när stadens tidningar i sina filial
kontors fönster hissade detta resul
tat var det många fotbollintressera
de som fingo en ordentlig kalldusch. 
Djurgården var ett av lagen som an
sågs ha de största utsikterna till se
ger i söndagens träffningar, men 
denna gång blev det inget undantag 
från regeln: Djurgården gör sällan 
någon stark match på Tranebergs 
fotbollplan. Hur det är tycks Djur
gårdens spel ligga bäst till för Sta
dion och där får man icke vara.

»Reymers» bestämde spelstilen.

Reymersholm lurade snart in 
Djurgården i sin stil med mycket 
långa och höga bollar, och i den 
konsten voro de gröntröjade lika go
da om icke bättre än hemmalaget.

Henry Hagelin

340
kronor

till veckans 
vinnare av 

Djurgårdarens

TIPS
Visserligen inbjuder Tranebergs 
ojämna inte plan till enbart mark
spel men delta hade dock varit Djur

forts sid 4.

GRUSADE
förhoppningar !

Djurgården ur leken för 
denna gång. Norrköpings 

serieseger nu klar!

Definitivt grusade blevo på sön
dagen Djurgårdens förhoppningar 
på ett avancemang till nästa års 
Allsvenska serie. På Tranebergs 
idrottsplats — hemmaplanen — tap
pades en synnerligen dyrbar poäng, 
och då Norrköping, trots förtvivla
de ansträngningar från Derby hala
de hem segern i Linköping, återstår 
för Djurgården endast att gratulera 
Norrköpingskamraterna till seriese
gern. Visserligen leva vi ännu i und
rens tidevarv men hoppet är för den
na gång förbi, och Stockholm får 
ännu ett år nöja sig med ett enda lag 
ibland de 12 stora.

Norrköpings nästa match, den 
näst sista, som spelas i Norrköping 
mot Mjölby bör samla allt vad fot
bollspublik Norrköping äger, ty ef
ter den matchen står hoppet till 
Kamraterna, då Sleipners placering 

forts sid. 4.

TIPPA storfotbollen i
Djurgårdaren

Pris 25 öre



B-lagsseger över Sture.
B-laget, som överlägset leder i Re

servlagsseriens 1:sta klass, vann den 18 
maj åter en seger i det alt Stures B-lag 
besegrades med 3—0. Visserligen var 
Djurgårdens seger icke hotad men nå
got övertygande spel presterade icke 
djurgårdspojkarna, och det är icke utan 
lättnad man kan blicka tillbaka på för
språnget uppnått vid höstsäsongens dus
ter.

Trots alt kedjan var förstärkt med 
A-lagets högerytter Herman Nordgren 
var det försvaret som hemförde segern. 
Lundqvist i målet gjorde en ypperlig 
match med bland annat en verklig fe
nomenräddning, och gamlingen Harry 
Sundberg dokumenterade sig som pla
nens bästa spelare. Även »Knotarn» 
Grönqvist och Helge Hagberg spelade i 
högsta stil. Nordgren visade all han är 
Djurgårdens bästa högerytter, men han 
fick denna gång mycket litet understöd 
av kamraterna i anfallskedjan. Måleri 
gjordes av Durkfeldt, Redwall och Lind
gren, För övrigt, hur skulle det vara 
med Harry Sundberg som kedjeledare? 
Harry har ju skött denna post förr, och 
med hans rutin och blick för spelet kan
ske han kunde sätta litet stil på den hal
tande anfallskedjan. Vi låta frågan gå 
vidare till kapten Hagberg.

Efter onsdagens match ä ställningen i 
reservlagsseriens 1:a klass följande:

sp., v. oa. f. mål p.
Djurgården B 13 11 2 0 40—4 24
Hammarby B 11 9 3 2 66—16 21
Sundbyberg B 15 10 1 4 54—24 21
Reymersholm B 15 7 3 5 37—20 17
AIK B 13 7 2 4 67—22 16
Westermalm B 15 6 1 8 25—41 13
Sture B 14 5 2 7 35—46 12
Hagalund B 15 3 2 10 20—40 8
Huvudsta B 13 2 0 10 18—54 6
Göta B 15 2 0 13 16—111 4

UPP
OCH

NED
I STOCKHOLMSSERIEN
Göta ur klass I. Nynäshamn började vår

spurten för sent. Sensation i klass III.

Senaste veckans händelser ha inte 
förmått oss ändra uppfattning al 
Sture vinner klass 1.

Blåtröjorna spelade dock mer än 
lovligt svagt mot Lilljanshof, och se
gern vanns faktiskt med ett nödrop. 
Nu får man dock medge, att Sture 
trots allt har en föga avundsvärd 
lott. Det är nämligen inte så roligt 
att ligga och leda en serie under så 
gott som hela seriesäsongen och va
ra favorit i matcherna jämt och 
samt, och man får inte undra på, om 
det börjar kittla i spelarnas nerver, 
så att inte allt går som det skall.

På sätt och vis är det synd, att 
Nynäshamn skulle ha tappat så 
många poäng på hösten, så att det 
inte kan hinna fatt sturepojkarna. 
Ett par poängs mindre försprång en
dast, och vilken makalös slutstrid 
hade det då inte blivit. Nynäs är 
nämligen i praktform och skyfflar 
in mål på motståndarna, så det viss
lar i nätmaskorna. Redan har laget 
slagit »alla tiders» målrekord för 
klass 1. och när serien är färdig bör 
det ha blivit en målskörd, som inte 
kommer att överträffas i brådrasket.

I seriens botten är mycket ogjort 
ännu. Enebyberg överraskade vis
serligen mot Kungsholms Sport och 
tog full poängskörd, men för Lill
janshof, Olympia och Norrviken är 
situationen fortfarande fatal, för att 
inte tala om Göta, som redan tycks 
ha »lämnat in» av lagets tafatta spel 
i jumbofinalen mot Olympia att dö
ma. Törs man hålla en slant på, att 
Enebyberg och Olympia klarar sig?

Klass 2 inför avgörandet.

Rålambshof har tappat bort sig i 
striden om segern i klass 2, men 
Eriksdal och Djurgårdshof se ut att 
reda sig bra mot förstadsrepresen
tanterna Triangeln och Tureberg. 
Visserligen är det ännu hugget som 
stucket vilka som skola bli de lyck
liga, men Tureberg fick sig en all
varlig knäck genom det oväntade 
nederlaget mot Hermod, och Trian
geln blev rejält stoppat av Djur
gårdshof (4—0), så det kan ju tän
kas att dessa kraftiga törnar ha in
verkat menligt på förortslagens 
självtillit. Men det kan också tän
kas att det haft rakt motsatt inver
kan, och det är det vi få se.

Sensation i klass III.

I klass 3 har det inträffat en liten 
sensationsunge, i det Älvsjö mot 
gamla vanan gått och tillkämpat sig 
en seger. De 4—3 mot Nordia kan
ske räddar laget från nerflyttning. 
Annars är allt sig likt i denna klass 
med Essingen som tätlag.

Klass 4 har fortfarande Väsby 
och Bromsten ledarlag. Väsby vi
sar så jämn och pålitlig form, att 
det inte skulle förvåna om det vann 
serien. Välförtjänt i så fall efter så 
många års slit och släp.

Frågan om Stureby eller Astor 
skall vinna klass 5 är alltjämt öp
pen, men den avgöres de närmaste 
dagarna. Biand lagen i slutet av 
tabellen bör man ge Tungelsta ett 
omnämnande för envist arbete. En 
vårstart med tre matcher utan för
lust, visserligen bara en seger och 
två oavgjorda, är inte dåligt av ett 
gammalt jumbolag.

Från kvalifikationsserien bör man 
rädda Stuvstas senaste prestationer 
från glömska; 8—1 bakåt i två mat
cher i följd är inte precis någon var
daglig händelse (för att vara kvick 
är det ju en orimlighet, även i bok
stavlig bemärkelse, då matcherna 
spelats på söndagar).

Nytt från reservfronterna.

Djurgårdens B-lag visade sig änt
ligen på styva linan häromdagen ge
nom att förbättra målkvoten till 
40—4 genom en 3—0-seger över 
Sture B. Värre målskyttar finns vis
serligen i de andra reservlagen — 
AIK har hunnit med 67 mål, Ham
marby 66 och Sundbyberg 54 — 
men ett pålitligare försvar kan man 
inte leta upp med aldrig så starkt 
förstoringsglas. Gäller det förlust
mål står DIF i särklass. Mot B-lagets 
4 kommer Hammarby med 16 och 
Reymersholm med 20. och det kan 
man ju kalla för differens på åt
skillnad. På tal om särklass går det 
annars inte att komma ifrån Götas 
B-lag, som åstadkommit 16—111 i 
målkvot på 15 matcher.

Kort om övrigt.

I klass 2 spelades på en dag tre 
oavgjorda: Hammarby C—Reymers
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Med delta nummer följer såsom bilaga 
tipskupong. Kuponger utdelas även av 
Birger Gillström, som träffas å D. I F:s 
idrottsplats, Traneberg. Säkrast onsda
gar kl. 10—11 f. m.

Dagbladet stundar.
Föregående års dagbladslag, som 

överraskade med att vinna klass II, 
på ny rekord lid för klassen trots för
längd bana. Härovan är laget av
konterfejat i slagordning. Mannarna 
äro bakifrån och från vänster: »Fa
kiren» Kjellström, Wall, Sjökvist, 
»Smygande» Eriksson, Wenner
ström, Tore Jonsson. Åke Johansson, 
Ekman. »Tim» Andersson, Lourie, 
Hammarberg, »Japan» Hellström, 
»Fritte» Andersson, Tore Johansson, 
Harry Eriksson, Lundin, Frostell, 

Gecke» Nordström, Bengt Karlsson 
och Kalle Lundberg.

Detta lag är avsett att bilda stom
men till årets 25-mannalag, men 
troligen kommer detta att till stor 
del bestå av nya män. Definitivt 
förlorade för laget äro ju nuvarande 
»hovarna» Ekman och »Fritte» An
dersson. »Lidingökamraten» Lourie 
samt den så oförmodat och plötsligt 
av döden bortryckte Tore Jonsson.

Vidare har Harry Eriksson lagt 

holm 0—0, Årsta B—Värtan B 1—1, 
Karlberg B—Tellus B 0—0.

Lunda B ser ut att hinna fatt Lill
janshof B i klass 3.

Bromsten B går mot segern i 
klass 4.

Säsongens målrekord i klass 5: 
Sundbyberg C—Swedenhof B 15—0. 
Westermalms C 10—0 mot f. d. le
daren Örby B är inte dåligt det hel
ler.

Hammarby tycks vinna juniorse
rien klass 1.

Eriksdal hotar Årsta i klass 2.
Norrviken har gått förbi Djur

gårdshof i klass 3.
Tanto »8 raka» i klass 4. Serie

segrare.
Segeltorp och Ulvarna utan po

ängförlust i klass 5.

upp. Kalle Lundberg har inte lid att 
träna, Bengt Karlsson befinner sig 
kanske, när »Dagbladet» går, i Nor
ge på gymnastikuppvisning. Sjö
kvist och Åke Johanson äro juste
rade och kanske inte kunna ställa 
upp. Fastän när Dagbladsdagen 
kommer känner man förstås inte 
mycket av sina krämpor, så kanske 
i alla fall...

Men hos de 11 återstående är for
men liksom humöret trots allt av 
prima slag. Samtliga ha redan gjort 
eller beräkna göra bättre tider än i 
fjol. Dessutom ha en del förstärk
ningar, som inte äro så dåliga er
hållits. Terränglöparen Hellgren har 
redan utplacerats på en extra backig 
och svår sträcka. »Krasse» Krantz 
och Edin bli också bra att ha, för 
att inte tala om det stora trumfesset 
Westman. Få vi nu bara Lasse 
Tjernberg och fotbolls-Nordgren 
med också, så är det inte alls omöj
ligt, att gamla Djurgården kan kom
ma med en liten sensationsunge. Det 
vore inte fyskam. efter förlusterna 
av de så gott som utåt kända lö
parna.

På de mellanlånga sträckorna ut
göra simmaren Göte Andersson och 
Skidlöparen Asplund ett par välkom
na tillskott.

På sprintersträckorna tillkomma 
de goda krafterna Evert Karlsson 
och Aage Rydberg, vilka båda av 
olika anledningar voro fullständigt 
ur form vid förra »Dagbladet». Ny
tillkommen är kraftige gymnasten 
Strömberg.

Om någon annan djurgårdare, 

han må vara fotbollsspelare, brotta
re, orienterare, skidlöpare eller vad 
som helst känner sig i besittning av 
löpförmåga och tror sig om att kun
na utgöra en förstärkning för dag
bladslaget så är han välkommen. 
Var håller förresten brottaren Blo
mé hus? Han behövs i laget. Och 
orienteraren Stolpe sedan! Sönda
gar tisdagar och fredagar mötas vi 
till träning och uttagningar.
En utmärkt match
gjorde juniorerna i söndags 21 maj) 
på Traneberg. Tanto Bollklubbs ju
niorer. vilka hittills enbart inregi
strerat segrar var ytterst nära ne
derlag. Djurgårdens småpojkar led
de till sista minuten då emellertid 
Tanto lyckades få kvitteringsbollen 
över Djurgårdens mållinje. I Djur
gårdslaget spelade den bakre trion 
Birger Ahren-Holmbeck och Ville 
Karlsson lugnt och säkert och i halv
backskedjan framträdde Alf Johans
son. Inrarna Kindahl och Blomberg 
bäst i forwardskedjan, vilken dock 
var för vek alt tränga igenom Tan
tos bakre försvar. Vänsterytter 
Skanberg gjorde DIF:s mål.



gårdens enda chans mot det friska 
Reymerslaget. Djurgården pressade 
ganska starkt vid matchens början 
men vad det led jämnade spelet ut 
sig och mot slutet svängde tipsen 
över i grön favör.

Ja, de som räddade Djurgården 
från nederlag voro Henry Hagelin 
och Harry Andersson.

Den förstnämnde höll nollan med 
glans och arbetade synnerligen förtro
endeingivande mellan stolparna. Harry 
Andersson går från klarhet till klarhet, 
och Grevens frånvaro har endast haft 
ett välgörande inflytande på Harry, som 
nu rikligt tyckes känna sitt ansvar och 
därvid visat sin verkliga kapacitet. När 
Greven blir juste i sin fot igen får han 
en partner som vuxit många procent i 
spelstyrka. Djurgårdens backpar, där 
Greven dock ännu är primus, blir då av 
ypperlig kaliber.

Visserligen visade anfallslinjen en 
ynkligt svag förmåga att bryta' sig ige
nom och kotten togo oturligt i stolparna 
men största skulden för det klena spelet 
låg för dagen hos halvbackskedjan. Pelle 
Hånell kanske lyckades bäst men sam
ma fel vidlåter alla tre — bristfällighe
ten i matningarna. Det ligger något 
nervöst över Djurgårdens halvbackslin
je trots att den i försvarshänseende är 
fullgod. Lugnet i laget, som skall ska
pas i lagets mitt utebliver därigenom.

Vänstersidan var utan konkurrens 
bäst i forwardskedjan. Garpe gjorde en 
god första halvlek — föll tillbaka mot 
slutet — och Möller visade då och då 
ypperliga passeringar av motståndarna. 
Putte Grönqvist var en verklig över
raskning — i negativt hänseende. Efter 
de ypperliag matcher putte gjort den 
sista tiden stod man helt frågande inför 
hans svaga insats. »Bällsta-Johansson», 
vilken från det hållet är van att få det 
bästa stödet, kom därför icke upp till 
sin vanliga standard. Högersidan kan, 
genom Grönqvists svaga spel, förbigås 
med tysthet. Trots Djurgårdens ineffek
tiva spel hade en uddamålsseger for 
Djurgården varit ett rättvisare resultat.

Grusade
forts. från sid. 1

i Div. I är hart när hopplös. Kvali
ficeringsspöket återstår ännu att be
segra men såväl Djurgården som 
Hammarby önska säkert Kamrater
na lycka och seger i fortsättningen. 
Tv inte kan väl Mjölby----------

Norrköpings seger blir säkerligen 
överlägsen, och laget har visat alt 
det faktiskt står i särklass i Div. II

STARK 4:a
Ingeniörsvetenskapens triumf. Ingeniör vid ASEA tog vinsten 

i 7:de omgången.
Söndagens matchresultat visade sig 

oväntat svåra att förutsäga, Irots att 
de vid första påseendet verkade ganska 
normala, möjligtvis med ett litet fråge
tecken för Gais—Landskrona. 5—0 är 
heller intet resultat, som en tippare ger 
sig till att skriva ned i första laget. De 
s. k. limporna voro också ganska fåta
liga, men mer än två rätt var det en
dast ett litet fåtal, som lyckats åtad
komma.

Resultaten av de å förra veckans ku
pong upptagna matcherna voro:
AIK—Malmö FF .......................... 1—1
Örgryte—Eskilstuna ................... 4—2
Gais—Landskrona ...................... 5—0
Elfsborg—Göteborg ................... 3—2
Hälsingborg—Sandviken ............ 3—1
Norrköping—Derby ................... 2—3

Fyra av dessa matcher hade Ingenjör 
Hugo Löfqvist, Asea, Stockholm lyckats 
tippa rätt, nämligen AIK-, Örgryte-, 
Hälsingborgs och Derbymatcherna och 
därmed slår han som överlägsen seg
rare i tippningstävlingen samt kan dess
utom känna sig

340 kr.
rikare, vilka finnas att avhämta å 
Djurgårdarens expedition fredagen den 
26 maj.

östra. Djurgården och Hammarby 
som har 2 matcher kvar ha visserli
gen bjudit en jättehård strid när det 
gällt att besegra Norrköping. Djur
gården har till och med lyckats att 
besegra Torsten Johansson & Co på 
hemmaplan, men de bägge stock
holmslagen ha icke visat samma 
jämnhet och koncentrationsförmåga 
i de avgörande ögonblicken.

Djurgården har tagit 3 poäng av fyra 
möjliga från Norrköping, icke förlorat 
mer än 2 poäng av 12 möjliga mot plats
konkurrenterna men haft olyckan att 
möta seriens mellanlag i högform och 
där tappat ödesdigra poäng. DIF är 
nätt upp seriens svagaste bortalag. I 
såväl Mjölby, Åtvidaberg och Motala har 
laget icke kunnat taga någon poäng, och 
i Eskilstuna var det med nöd och näppe 
som man kunde fara hem med 1 poäng 
i väskan. En säsong till i Div. II och 
Djurgårdens nuvarande lag, under Put
te Kocks regim, är nog rutinerat och 
spelstarkt för en allsvensk sejour. Ena
handa är nästan förhållandet med Ham

vann utan 
konkurrens

NÄSTA VECKA 
gäller del alt förutsäga resultaten i sex 
allsvenska matcher:

Gais—Sleipner.
Hälsingborg—Göteborg.
Malmö FF—Örgryte.
Elfsborg—Landskrona. 
AIK—Halmia.
Eskilstuna—Sandviken.

Innan dessa matcher spelas gå likväl 
fem allsvenska matcher å Kristi Him
melsfärdsdag, varför nedanstående se
rietabell hinner få annat utseende före 
söndagen.

ALLSVENSKA SERIEN.
sp.. v. oa. f. mål p.

Gais 20 14 2 4 64—29 30
Hälsingborg 19 13 3 3 55—33 29
A. I. K. 19 11 2 6 56—30 21
Göteborg 19 9 3 7 48—35 21
Elfsborg 19 8 3 8 41—42 19
Eskilstuna 19 9 1 9 44—47 19
Örgryte 20 8 2 10 36—38 18
Sandviken 19 6 4 9 31—41 16
Malmö F. F. 19 6 3 10 34—60 15
Landskrona 19 5 3 11 31—50 13
Halmia 19 5 3 11 26—41 13
Sleipner 19 5 3 11 26—46 13

Kupongerna medfölja Djurgårdaren 
såsom bilaga och skola vara oss tillhan
da senast lördagen den 27 maj 1933.

marby, som visserligen klarat sig litet 
bättre i landsorten men tappat poäng 
då och då mot motståndarna i Stock
holm. »Söderbrödernas äro ännu ojäm
nare men sitta nu inne med betydligt 
bättre chanser till andraplaceringen ef
ter Norrköping Derby visade i söndags 
all laget icke är att leka med på hemma
plan och Djurgården får vara tacksam 
om de två återstående matcherna mot 
Linköpingslaget inbringar två poäng. 
Visserligen tro vi att Norrköping nu 
vinner på Stadion över Hammarby, ty 
segern är vid det laget definitivt bärgad, 
och i segerglädjen bör Norrköpingskam
raterna göra en riktig glansmatch. Ham
marby bör dock upprepa sin seger över 
Westermalm och då blir Hammarbys 
bättre målkvot avgörande. Om även se
riesegern nu är utom Stockholms räck
vidd bör slutstriden om platsen närmast 
Norrköping bli hård och synnerligen 
oviss. Detta gäller även bottendueller
na, där Westermalm måste vinna de 
återstående för att icke göra sin sorti 
tillsammans med Eskilstunas City.

Axel R. Elfströms Boktryckeri A.-B., Stockholm 1933

Inga mål
forts. från sid. 1


