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togs från Derby.
Åter mållöst på 

Traneberg.
Av allsvensk klass; var del betyg Djur

gården fick i Linköping efter sin 2—1-
seger över Derby. Enligt samtliga Der
byspelare stod Djurgårdens spelstyrka 
en klass över den Norrköping, några få 
dagar förut, visat i samma stad. Då nu 
alla möjligheter till avancemang för 
denna gång är förbi lägger dessa lovord 
litet balsam på såren och giver de bästa 
förhoppningar till nästa års serie.

Men trots allt beröm Djurgårdens spel 
i Linköping framkallat i pressen höllo 
dock lagledarna Kock och Lindqvist fö
re att Djurgården gjorde en slätstruken 
match. Inrarna, vilka denna säsong för 
det mesta spelat första fiolerna, ha all
deles kommit av sig, och någon riktig 
fläkt blev det aldrig på anfallslinjen. 
Dagen räddades av de bägge yttrarna, 
av vilka debuterande Herman Nordgren 
var upphovet till bägge Djurgårdsmålen.

”Greven” gjorde comeback som center.
Greven Andersson gjorde sin come 

back i laget som center vilken syssla 
han skötte med bravur. Säsongens vack
raste mål — enligt Linköpingspressen — 
kom från hans fot, och för övrigt skötte 
lagkaptenen spelfördelningen som en

DJURGÅRDEN
på tredje plats.

Hammarby gick förbi i 
sista matchen.

hel karl. Putte Möller farlig hela tiden 
och segermålet sköts med oerhörd force 
upp i målvinkeln.

Bättre och bättre dag för dag.
Den bakre trion blir bättre och bättre. 

Evert »Munko» Lindberg var dagens po
sitiva överraskning. Debutnervositeten 
var försvunnen och samspeltheten med 
de bägge övriga ungdomarna Harry An
dersson och Hagelin var perfekt. Det 
vill till att »Greven» kommer i högform 
till hösten — »Munko» har gått rasande 
fort upp i klass med kamraterna. Har
rys storform synes bliva konstant och 
han misslyckas nu sällan med något han 
företager sig. Pelle Hånell har återfun
nit sig själv och gör nu samma goda in
tryck som under förliden säsong. »Sit
ting» som vanligt en blandning på gott 

forts sid. 4.

Bollagets kapten ”Greven ’ Andersson.
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Med detta 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.

Alla tiders spåman
är, enligt Stockholms Tidningen Dag
bladets krönikör signaturen Berco, Sta
dions chef Dir. Bergwall, vilken två vec
kor i förväg konstaterar att väderleken 
kommer att ha sådan katastrofal in
verkan på Stadions, gräsmatta, att allt 
fotbollspel för Djurgårdare är omöjligt 
den 1 juni.

VÅRENS BÄSTA SKYTT
i Djurgårdens A-lag är utan konkur
rens Bällsta-Johansson, vilken på de 
hittills spelade matcherna hunnit 
med 10 mål. Om andra plats står 
däremot striden. Putte Möller, Gar
pe och Grönqvist kappas. Möller 
har för närvarande ledningen med
2 mål. Humble har gått ur klubben 
och spelar nu i Sundbyberg. Mål
spottningen har för övrigt nedanstå
ende utseende:
»Bällsta»-Johansson.......... 10 mål
Putte Möller..................... 7 »
Hugo Grönqvist .............. 5 »
Garpe ............................. 5 »
Jeppe Andersson.............. 2 »
Nordgren ......................... 2 »
Nisse Humble ................. 2 »
G. Andersson ................. 1 »
Palm ............................. 1 »

Georg Nilsson
tävlade tisdagen den 17 i Nyköping. 
Han hade Rudolf Svensson som mot
ståndare med lyckades denna gång 
icke få bukt med den starke brand
soldaten. Rudolf å sin sida fick nö
ja sig med poängseger över fribrot
tarmästaren.

Tint segrar 
hemförde djurgårdsbrottarna Georg 
Nilsson och Einar Karlsson sönda
gen den 21 i Avesta där propagan
da tävlingar voro arrangerade. Ge
org vann tungvikt och Einar tog se
gern i Weltervikt.

Nynäshamn

Stockholmsseriens 28:de spelår 
(en tävling med anor!) börjar lida 
mot sitt slut, och situationerna i de 
olika klasserna reda ut sig vad det 
lider. Dock kan man ännu inte, an
nat än i ett par reserv- och junior
klasser, förutsäga vinnarna, vilka 
först efter sista speldagens sista mi
nut stå klara. Och det är ju så en 
tävling skall vara: spänning och 
ovisshet till sista stunden.

Nynäshamns ståtliga vårsäsong.

När detta skrives, är inte resulta
tet av seriefinalen i Nynäshamn 
mellan platslagen och Sture bekant, 
men vi våga dock utgå ifrån, att 
Nynäshamn vinner (peppar, peppar) 
och i så fall avgöres serien i sista 
omgången, då Nynäshamn möter 
Kronoberg på Stadshagen och Sture 
Enebyberg i Enebyberg.

Det är ungefär som beställt, att 
i en serie, där lagen spela 22 mat
cher" avgörande faller i sista drabb
ningen.

Sture har dock de ojämförligt 
största chanserna, då oavgjort räc
ker mot Enebyberg för serieseger, 
även om Nynäshamn skulle rå på 
Kronis. Så vårt tips, att Sture vin
ner serien, står kvar.

Nynäslaget har emellertid gjort 
en mycket aktningsvärd prestation 
i vår och tagit 5 »raka» med mål
kvoten 21—8. Sedan senaste poäng
förlusten, vilket inträffade den 9 
okt. förra året mot Huvudsta 1—1 
på »Östermalms», har rödtröjorna 
vunnit nio matcher i följd med mål
antalet 58—11. Imponerande.

Köstriderna hålla också på att 
avvecklas. Enebyberg har med ens 
funnit formen och tycks klara sig. 
Likaså har det ljusnat högst betyd
ligtt för Olympia, som ilsknade till 
inför nedflyttningsfaran och avfär
dade Norrviken med 6—1. Lill
janshof och Norrviken ligga emel
lertid så tätt i hälarna på kungs

holmslaget, att först sista omgång
ens drabbningar på de olika fron
terna ha avgörandet i sin hand.

sp. v. oa. f. mål p.
Eriksdal 16 9 4 3 59—30 22
Djurgårdshof 16 10 2 4 43—24 22
Triangeln 17 9 4 4 43—35 22
Tureberg 16 9 3 4 50—30 21

Tydligen ingen överdrift att kalla 
slutstriderna för spännande!

I detta sammanhang är det inte all
deles oviktigt vad Hermes har för spel
styrka att komma med, ty Klara-laget 
har att möta både Eriksdal och Ture
berg. Troligen förmå dock inte de 
röd-vit-randiga göra något åt serie- 
aspiranterna, vanför matcherna Djur
gårdshof—Tureberg och Eriksdal—
Djurgårdshof bli utslagsgivande. Und
ras om inte Djurgårdshof spricker på 
kuppen?

Hermod har gjort ett hjältemodigt 
ryck från jumbogrannskapet, vunnit 
tre matcher i svit över Hermes, Ture
berg och Holmia och lämnat Helgalund 
och Järva ensamma på nedflyttnings
platserna.

Essingens serieseger klarad.

Essinge I. K. har råd att förlora sina 
två kvarvarande matcher mot Tellus 
och Örby utan att sätta sin seger i klass 
3 på spel. Svåraste konkurrenten Dan
deryd drar nämligen det kortaste strået, 
om det blir fråga om målkvot. Lustigt 
att de gamla kumpanerna Essinge I. K. 
och Danderyds I. F. just i år samtidigt 
kunnat göra sig gällande efter många 
års misslyckanden. Bra gjort i alla fall.

I klass 4 har Väsby hastigt och lus
tigt blivit storfavorit, då Bromsten rå
kat ut för en protesthistoria, som med
fört, att laget får spela om både mot Jo
hannes-Pojkarna och Kungsholms I. F.

B. K. Astor äventyrade sin seger i 
klass 5 genom att högst oväntat ta

hotar Sture 
trots allt ?

Strid på kniven även i klass II. Djurgården B 
har ännu icke förlorat någon match.

Eriksdal vinner klass 2.
Ställningen i toppen i klass 2 är f. n.:
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Södertriumf i 8:de omgången
i tipstävlingen

Två fina 3:or veckans segrare.
Bottenlagen i Allsvenskan gjorde 

på söndagen tusentals tippare för
tvivlade genom sina sensationella 
spurter, vilka på flera håll lämna
de de mest sensationella resultat. 
Vilka trodde, att Landskrona så or
dentligt skulle tvåla till hemma
starka Elfsborg och hur många 
höllo på att Malmö FF, som så sent 
som i torsdags förlorade hemma 
mot Sleipner, skulle gå och besegra 
Örgryte. Även den målrika matchen 
vid Sundets pärla gäckade många 
tippares förhoppningar på vinst.

Gais var man däremot tvärsäker 
på. Siffrorna 3—1 voro överväldi
gande. De flesta höllo på säker

stryk av Ulvarna härom dagen. Stu
reby har nu åter chans till tätplats.

Gustavsberg har haft sitt på det torra 
länge i kvalifikationsserien, om andra 
plats blir det däremot hårt mellan Grön
dal och Segeltorp. Sleipner har i den
na klass presterat en anmärkningsvärd 
uppryckning.

Från reservleden.

Djurgården B har förbättrat sin 
målkvot till 45—4 och är ännu 
utan förlorad match.

Hammarby C har vunnit klass 2, 
medan Djurgården C inte vunnit 
någon match alls.

Seriefinal stundar i klass 3 mellan 
Lunda B—Lilljanshof B.

Bromsten B håller ledningen i 
klass 4.

Fyra lag ha utgått i klass 5, som 
nu omfattar bara 8 lag.

Norrmalm B, Nordia B och Helga
lund B kämpa i täten för klass 6.

OM JUNIORERNA.
Hammarby favorit i klass 1.
Årsta bör vinna klass 2.
Klass 3 ser Norrviken först.
Tanto överlägsen segrare i klass 4.
Ulvarna och Segeltorp i särklass i 

klass 5.

AIK-vinst i Stadion, men Halmia 
hade även många förespråkare.

Djurgårdarens tippningstävlan 
resulterade i en överlägsen söder
triumf i det att de bägge 3:orna 
voro hemmahörande på Söders höj
der.

Matcherna Jämnade följande re
sultat:

Gais—Sleipner 3—1.
Hälsingborg—Göteborg 5—3. 
Malmö FF—Örgryte 2—0. 
Elfsborg—Landskrona 2—5. 
AIK—Halmia 2—3.
Eskilstuna—Sandviken 3—3.
Fröken Cissie Österberg. Nytorgs

galan 25 A hade rätta segersiffror 
på Gais, Malmö FF och Halmia, 
under det all herr Erik Linné, Gott
landsgatan 73 rätt förutsagt det oav
gjorda mötet mellan Eskilstuna och 
Sandviken samt exakt tippat seger 
för Halmia och Gais.

Dessa två kunna fredagen den 2 
juni avhämta sina andelar i veckans 
pris som uppgår till kronor 

305: —
på Djurgårdarens expedition Mäs
tersamuelsgatan 33, 1 tr.

Nionde omgångens tipskupong 
upptager följande matcher: ÖIS—
Sandviken. Elfsborg—Gais, Lands
krona—Göteborg, Halmia—Malmö 
FF. Sleipner—Eskilstuna, AIK—
Hälsingborg.

Efter söndagens matcher har All
svenska serietabellen följande utse
ende:

sp. v. oa. f. mål p.
Hälsingborg 21 15 3 3 64—36 33
Gais 21 15 2 4 67—30 32
A. I. K. 21 11 2 8 58—36 24
IFK, Göteborg 21 10 3 8 54—40 23
Eskilstuna 21 9 2 10 17—53 20
Elfsborg 21 8 3 10 44—51 19
Sandviken 21 7 5 9 40—44 19
Örgryte 21 8 2 11 36—40 18
Halmia 21 7 3 11 33—47 17
Malmö FF 21 7 3 11 39—65 17
Sleipner 21 6 3 12 32—52 15
Landskrona 21 G 3 12 36—56 15

DJURGÅRN̓ PÅ 6:te PLATS I 
DAGBLADET.

Traditionella »Dagbladet» det 
21:a i ordningen gick i år på för 
Djurgården synnerligen traditionell 
sträckning nämligen runt Djurgår
dens ekkantade landsvägar.

Djurgården var givetvis repre
senterad av stommen från föregående 
års framgångsrika lag, som då hem
förde segern i klass 11. fördes även 
denna gång Djurgårdens färger med 
heder.

Visserligen stannade man för den
na gång på sjätte plats, men då 
klassindelningen genom banans 
omläggning, och genom att antalet 
löpare utökats från 20 till 25 ham
nade Djurgårdens ungdomliga lag 
bland betydligt starkare medtävlare.

Tyvärr måste man konstatera att 
Djurgårdens placering kunnat bli be
tydligt bättre om varje djurgårdslöpa
ra gjort sin pliktt. Det vill säga, de som 
deltogo, gjorde allt vad i deras förmå
ga stod. Men det var andra som sve
ko. Två av de allra bästa och älsta, 
samt mest rutinerade löparna sveko 
helt. De ställde helt enkelt icke upp 
under förklaring att de icke hade lust. 
Två av de viktigaste sträckorna blevo 
på detta vis besatta med män som icke 
voro kapabla för så långa distanser. 
Vad som där förlorades kunde icke, 
trots att det på många håll gjordes 
utomordentliga prestationer, tagas 
igen.

Utan att förringa några av våra be
segrare, men helt säkert hade Eskils
tuna Polisen och Westermalm fått be
tydligt knivigare att gå i mål före Djur
gården om startsträckan och den långa 
distansen ute på Djurgården besatts 
med ovanstående specialister. Om sön
dagens ungdomar på sina håll tappade
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all geist får man icke säga något om, 
då två av stöttespelarna svika.

Materialet i årets 25-mannatrupp är 
dock lovande och till nästa år skall re
sultatet bli betydligt bättre, det lovade 
man varandra efter tävlingen.

Ingen nämnd ingen glömd bör ju 
vara parollen i en sådan stor lagtäv
ling men ett annat ordspråk säger: 
»Äras den äras bör», och därför tager 
DJURGÅRDAREN sig friheten att näm
na följande mannar, vilka gjorde verk
ligt storstilade löpningar.

Hans Frostell, på 3:e sträckan 780 
metr, förde djurgårdsstafetten från en 
nära nog hopplös ställning i kön upp 
i mitten av det redan långt uttänjda 
fältet.

Kalle Bergtröm, på 17:e sträckan, 
förde upp laget så pass att latlagen 
började skymta. Som Kalle tillhör de 
verkligt nya och gjorde sitt första sta
fettlopp är hans prestation värd all 
honnör.
 »Jecke» Nordström, gick sista långa 
sträckan i rasande tempo och han ser 
ur att gå en fin-fin säsong till mötes. 
Han stadfäste Djurgårdens slutplacering 
till 6 på sina 800 meter.

1933 års lag hade följande uppställ
ning:

A. Hellström 1500 m., T. Johansson 
800 m., H. Frostell 780 m., II. Anders
son 1044 m., E. Asplund 696 m., N. Hell
gren 1123 m., J. Edin 692 m., G. Wen
nerström 1115 m., V. Strömberg 300 m., 
En »Smygande» Eriksson 1179 m., O. 
Rydberg 621 m., E. Karlsson 470 m., A. 
Rydberg 315 m., B. Kjellström 1450 m., 
G. Wall 450 m., B. Sjöqvist 1000 m., F. 
Andersson 600 m., K. Bergström 800 m., 
A. Lundin 400 m., Å. Johansson 300 m., 
G. Krantz 1170 m., G. Andersson 670 m., 
G. Nordström 740 m., S. Holmström 200 
m., N. Hammarberg 200 m.

Tage Bergman,
Djurgårdens internationella box
ningsdomare blev den 21 maj vid 
Svenska Boxningsförbundets årsmö
te vald till styrelsesuppleant.

Djurgårdens orienterare
träffas pingstdagen, den 4 juni, vid År
sjöns norra ände Vändelsöbuss från 
Ringvägen—Götgatan kl. 8.

och ont, Derbys mål kom olyckligt från 
hans huvud. En hård frispark slagen 
inom Henry Hagelins räckhåll satte Sit
ting oförmodat huvudet till, ställande sin 
målvakt utan chans.

Slutspelat denna säsong.
Djurgården har slutspelat för denna 

säsong i Div. II Östra, vars sista mat
cher avgjordes på söndagen (28/5). Djur
gården spelade som sig bör hemma, men 
tack och avskedsmatchen brev ingen 
galaföreställning. För djurgårdspoj
karna stod egentligen ingenting på spel. 
Placeringen i serien var redan avgjord, 
eller rättare sagt den avgjordes på Sta
dion i tvekampen Hammarby—Norrkö
pingskamraterna.

I den första verkliga sommardagens 
nära nog tropiska hetta togo Derbyspe
•larna sin sista chans att få stanna kvar 
i serien och de lyckades icke oförtjänt 
taga ena poängen med sig hem. Deras 
ställning säkrades ytterligare när resul
tatet från Motala nådde dem. Wester
malm fick där respass till Östsvenskan.

Synd för övrigt då Kungsholmslaget 
trots nederlaget icke tillhör de svagaste 
i serien.

Djurgården slarvade bra mycket ute 
på Traneberg, det bakre försvaret un
dantaget. Det blev inget helgjutet över 
anfallen, som dock då och då startades 
lovande. Grönqvist rehabiliterade sig 
från Reymersholmsmatchen och även 
Möller skötte in plats som vänsteryt
ter. Nordgren justerades i ett tidigt 
skede av matchen och oreven Anders
son och Garpe hade ingen tur med vad 
de företogo sig, men så låg Derbyför
varet också i allt var tygem höll, när 
de två sistnämnda gjorde ansatser att 
vilja bryta igenom.

Matchens ljuspunkter funnos längst 
bak i laget. Trion Hagelin—Harry An
dersson—Evert Lindberg går icke av för 
hackor. Dessa tre kunna utan au för
häva sig taga berömmet av att det var 
de som räddade en poäng åt sig och 
kamraterna.

Lindberg överglänste för dagen sin 
partner och visade sådant spel att man 
undrar om icke gamla Djurgården i 
honom har ämne till den verkliga stor
backen.

Ställningen i serien blev följande:
sp. v. oa . f. mål p.

Norrköping 18 12 2 4 63—29 26
Hammarby 18 10 5 3 45—25 25
Djurgården 18 9 6 3 38—29 24
Åtvidaberg 18 7 3 8 42—47 17
Mjölby 18 6 5 7 38—49 17
Motala 18 7 2 9 42—37 16
Reymersholm 18 5 6 7 28—42 16
Derby 18 5 5 8 29—38 15
Wetermalm 18 5 3 10 36—41 13
City 18 3 5 10 24—48 11

Talrikt deltagande i 
korporationsfotbollen

Korporationsserien i Fotboll har i da
garna satt igång på nytt och vi komma 
hädanefter att i Djurgårdaren följa den
na intressanta tävling, vars matcher till 
största delen spelas på Djurgårdens 
Idrottsplats, Traneberg.

I år deltaga inte mindre än 15 lag, 
uppdelade på 3 divisioner med 5 lag i 
varje. Dessa 15 lag representera föl
jande firmor och sammanslutningar:

Div. I:
J. R. Andersson. 
Arehn.
A. S. E. A.
Bergmans Enka.
Posten.

Div. III:
Gasverket.
Primus.

Div. II:
Skuru Bussbolag.
Konsum.
Polisen. 
Hamnarbetarna. 
Norrmalms Livs.

Chaufförerna.
Pressbyrån.
Spårvägen.

Varje lag inom resp. divisioner mötas
två gånger, varefter segraren och laget 
på andra plats gå upp i slutomgången, 
som spelas efter utslagningsmetoden. 
De tre övriga lagen från varje division 
spela en tröstserie, som även denna spe
las efter utslagning. Ett synnerligen om
fattande program följaktligen, som 
kommer att taga hela sommaren i an
språk.

Hittills ha två matcher hunnit avver
kas. Den ena gick mellan Primus och 
Spårvägen och gav det oväntade resul
tatet, att nykomlingen för året, Primus, 
segrare efter gott spel med 2—0, halv
tid 1—0. Resultatet är så mycket mer 
anmärkningsvärt, om det var första 
gången Primuslaget spelade tillsam
mans.

Den andra matchen ägde rum mellan 
Skuru Bussbolag och Norrmalms Livs 
fredagen den 26 maj och slutade 2—1 
till det förstnämnda lagets fördel, 
halvtid 1—0. Skurus mål gjordes av 
högeryttern, kanon ur liten vinkel, och 
center, medan högerinnern svarade för 
Normalms fullträff. Skuru hade sina 
bästa män i högeryttern och vänsterbac
ken och i Norrmalms utmärktes sig 
målvakten genom ett flertal prakträdd
ningar.

Matchnsta för den kommande veckan:
Tisdagen den 30 maj kl. 5.45 em. 

Chaufförerna—Spårvägen.
Torsdagen den 1 juni kl. 6.30 em. J. R. 

Andersson—Bergmans Enka.
Torsdagen den 1 juni kl. 8 em. Skuru 

Bussbolag—Konsum.
Fredagen den 2 juni kl. 7 em. Primus 

—Gasverket.
Samtliga matcher spelas å Tranebergs 

Idrottsplats.

Fot bollsektionen
håller årsmöte tisdagen den 6 juni 

kl. 8 em. å Tranebergs Idrottsplats.

Slutspelat.
forts. från sid. 1


