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SÄSONGEN SOM SVUNNIT
Seriematcherna äro för Djurgår

dens vidkommande över för denna 
gång, och det nervslitande jäktet 
efter de dyrbara poängerna är slut 
för en kort tid. Djurgårdaren tager 
sig därför en titt upp till A-lagets 
högkvarter i Kungstornet, där en av 
lagets ledare och managrar, Putte 
Kock, residerar, för att höra hans 
mening om den säsong som gått, och 
om utsikterna för den kommande 
serien.

Vi träffa lagledningen i febrilt ar
bete.

— Vadan denna brådska mitt i 
dödsäsongen är vår första fråga?

— Dödsäsong sa du — vad är det 
för något? Här är mera göra än 
någonsin.

— För det första måste vi skaffa 
oss en ny center, ty enligt Birger 
Nilsson i AIK skall det vara så 
ställt i Djurgården att antingen jag 
eller »Bällsta» skall gå ur klubben.

Visserligen är det sant, att jag må
ste se mig om efter en vikarie för 
»Bällsta» ty hans magsjukdom må
ste skötas så att han blir bra, men 
för någon schism mellan honom och

kort kritik av

Putte Kock

mig står jag alldeles ovetande, och 
det kan nog »Bällsta», som för öv
rigt kommer hit om en liten stund, 
bekräfta.

»Bällsta» infann sig även och 

stod liksom Kock fullkomligt ove
tande om det från Stadion emane
rande ryktet.

— Är det icke nog att man är 
sjuk utan dom ska även avliva en 
som center i Djurgården? De må
ste icke ha mycket att göra i AIK då 
de kunna hitta på sådana sagor, som 
att det skulle vara bråk mellan Putte 
och mig var »Bällstas» ord om sa
ken. vilken har sin upprinnelse i det 
att Kock och »Bällsta» stodo på oli
ka platser på Stadion, då Norrkö
ping—Hammarby spelade. Det 
skulle enligt AIK:s ledare betyda att 
ovannmända Djurgårdare skulle va
ra dödsfiender. Fet Anka.

— Om jag är nöjd med säsong
en?

— Ja det kan jag gott svara ja 
på. Visserligen vunno vi icke denna 
gång men ett är säkert, hade vi kun
nat hålla samma uppställning som 
vid första Reymers-matchen hade 
inga poäng gått förlorade; ty laget 
var då verkligen vältrimmat och 
samspelt, men det hårdföra söder
laget spolierade våra chanser, ty ef

forts sid. 4.
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idrottsplats, Traneberg. Säkrast onsda
gar kl. 10—11 f. m.

J. G. JANSSON
65 år.

Den 5 juni fyllde J. G. Jansson 65 
år. Då Djurgårdens Idrottsförening 
den 12 mars 1891 stiftades, valdes 
han till föreningens förste ordföran
de, en post, som han i ett par repri
ser beklädde i sammanlagt 5 år. 
Dessutom tillhörde han Överstyrel
sen i flera år samt tjänstgjorde un
der lång tid såsom föreningens revi
sor. Som sig bör, blev han vald till 
Djurgårdens förste hedersledamot 
och var även den förste, som er
höll dess förtjänstmedalj i guld.

J. G. Jansson har sedan flera år 
dragit sig tillbaka från idrottsarbe
tet, men hans stora intresse för Djur
gårdens Idrottsförening fortlever 
alltjämt starkt och han infinner sig 
alltid till såväl föreningens som Säll
skapet Gamla Djurgårdares årsmö
möten.

Gamla och unga Djurgårdare 
bringa honom på bemärkelsedagen 
sin hyllning.

Nästa nummer 
av 

Djurgårdaren 
utkommer måndagen den 

17 Juli

2 tornas mångfald i 
Femtiosex vinnare i

Många mål omöjliggjorde många rätta tips.
Allsvenska seriens intensiva slut

spurt blev som man förespådde yt
terligt svårtippad. Matcherna läm
nade nära nog överlag oväntade re
sultat.

Huvudmatchen, 
som spelades i Stockholms Stadion 
blev även den målrikare än vad de 
flesta tipparna hade väntat sig. Trots 
Hälsingborgs rekordartade segerrad 
under våren trodde dock stockhol
marna på, att AIK skulle genom en 
seger spela segern till Gais. Häl
singborg hade givetvis även sina fö
respråkare och de flesta av omgång
ens tipsvinnare trodde på mästarna 
från Skåne.

Gais hörde till favoriterna och tip
parna trodde i överväldigande grad 
på Kvarnen från Gårda. Sleipner 
var knapp favorit i Eskilstuna, var
emot Göteborgskamraterna hade 
många som förespådde dem neder
lag mot »lindansarna» från Lands
krona, vilka tilltroddes de mest sen
sationella segrarsiffror. Landskro
na har tydligen genom sin envishet 
varmed de under många år hängt 
kvar i storserien, skaffat sig respekt 
trots sina blygsamma placeringar.

Örgryte hade givetvis de bästa 
oddsen i Göteborgsmatchen men att 
duellen skulle bli så målrik hade 
blott tre experter tippat. Halmia, 
som under våren genom remarkabla 
segrar skaffat sig massvis med be
undrare, svek denna gång ganska 
märkligt. Malmö fullbordade Skå
nes stora dag i serien genom att 
klart vinna på »laxarnas» plan där
med säkerställande ännu en sejour i 
Allsvenskan.

Söndagens på tipskupongen upptagna 
matcher lämnade följande resultat:

Örgryte—Sandviken 4—3.
Elfsborg—Gais 0—3. 
Landskrona—Göteborg 2—4. 
Halmia—Malmö FF 1—3. 
Sleipner—Eskilstuna 2—0. 
AIK—Hälsingborg 2—4.

På dessa resultat lyckade tipparna en
dast komma upp til två rätt men dessa 
voro desto fler. Icke mindre än 56

9:de omgången
stycken segervinnare får noteras denna 
omgång. Dessa voro: A. Samuelsson, Se
geltorp, P. Blomqvist, Inedalsg. 4, 2 st., 
O. P. R. 28, 3 st., Erik Johannesson, Hög
bergsgatan 14, 2 st., Brown, Hansa, Erik 
Nilsson, Torkel Knussonsgatan 20, Inga 
Nilsson, St. Paulsgatan 28 B, Hermes 
Larsson, Sågaregatan 6, Einar Anders
son, Midsommarkransen, G. Andersson, 
Nyytorget 6, O. G. Palmer, Hantverkare
gat. 61, Ruben Blomqvist, Norstedts, D. 
Almstrand, Kunggatan 74, A. Fogeltröm, 
Centralbadet, C. E. G. Box 26, Sthlm, 
Gunnar Eriksson, Brahegatan 24, Robert 
Johansson, Skånegatan 63, E. Stark, Ör
by, Hans Seger, Krukmakaregat. 24, E. 
Johansson, Grevgat. 49, H. Kessler, Grev
gat. 43, Fru Ester Eklund, Enskede, J. 
Söderberg, Klara Norra Kyrkogatt. 5, 
E. Lindqvist, Postens tryckeri, Sven Ul
riksson, Rödabergsgatan 10, A. Lind
qvist, General Motor, John Johansson, 
Valhallavägen 72, John Lindström, Ål
slen, Fritz Andersson, Iduns tryckeri, 
Abbe Söderstam, Iduns tryckeri, Erik 
Pettersson, Värmdögatan 14, Axel Jans
son, Stockholmstidningen Dagbladet, 
Harald Vestin, Bokhand. Enskede, C. G. 
Svanberg, Drottninggat. 53, B. Blommé, 
Skand. Banken, Alma Holm, Döbelnsga
tan 3, Anna Svennberg, Surbrunnsgat. 
7, Gunnar Skoglund, ASEA, A. Petters
son, ASEA, Gösta Norrman, Skånegat. 
50, G. M. Svensson, Tomtebogatt. 3, Gösta 
Lindström, Frejgatan 6, II. Levin, Hum
legårdsgat. 11, Nils Rosander, Segeltorp, 
A. II. Eriksson, Västmannagat. 47, Gull 
Carlsson, Skolgränd 1, G. Karlsson, En
skede, J. Fernlund, Döbelnsgat. 81, Sture 
Johansson, Nybrogat. 24, Skom-Erik, 
Smålandsgat. 33, Åke Karlsson. Slutli
gen har även Märta Andersson, Tegnér
gat. 5, att med »Friska tag» hämta sin 
andel i veckans prissumma,

Kronor 252:—
fredagen den 9 juni.

Tionde omgången i Djurgårdarens 
tipstävling omfattar utom federations
matchen Sverige—Estland och de två 
kvalificeringsmatcherna till Allsvenska 
seriens Div. I, tre matcher i Norrländ
ska serien.

Tabellen för sistnämnda serie har för 
närvarande följande utseende: ,

sp. v. oa. f. mål p.
Essvik 15 7 6 2 25—24 20
IFK, Bergvik 16 7 3 5 41—26 17
Strand 16 8 1 7 25—22 17
Forssa 15 7 2 6 33—25 16
Iggesund 15 7 2 6 29—24 16
IFK, Östersund 15 5 4 6 23—30 14
Älygarna 15 5 4 6 24—29 14
Marma 15 5 3 7 20—34 13
Gif, Sundsvall 15 3 3 9 18—23 9



Djurgårdaren

Det talas om . . .
Stadion i dessa dagar. Gång på 

gång framkommer anmärkningar 
mot Stadion och dess ledning, i vil
ka man aldrig får någon klarhet, 
såvida man inte vill godtaga Sta
dionchefens kategoriska förnekan
den för utredning och bevis.

Sedan den lukrativa pilsnerserve
ringen upphört, har bl. a. följande 
fel påpekats, vilka på intet sätt bli
vit avhjälpta:

l:0 Den bristande kontrollen.
2:0 Onykterheten på Stadion, påpe

kad av officiell institution och 
för vilken visas alltför stort 
översende. Stadionchefen ansåg 
det oundvikligt att berusade 
personer finnas i en folkmas
sa på 15,000 till 20.000 perso
ner, även mitt på ljusa da’n.

3:0 Stadionprogrammet, som är ut
arrenderat till privatpersoner på 
sådana villkor, att en klubb, 
som förhyr Stadion är förbjudet 
alt försälja program till sina eg
na tävlingar. Har inte Stadion 
därvidlag juridiskt sätt från
hänt sig en rättighet, som den 
inte äger?

4:0 Partiskhet vid uthyrandet av 
Stadion, varvid vissa klubbar 
favoriseras. Ty för annat än 
partiskhet kan det väl icke be
tecknas och bero på, att Sta
dionplanen blir speloduglig 
utan vidare den 17 april, 12 
maj och 1 juni.

Smärre anmärkningar, som fram
föras i delta sammanhang äro,

att Stadionarrangörerna få dyrt be
tala för handdukar, som aldrig 
användas, emedan duschen är 
avstängd,

alt arrangörerna få betala för extra 
vakter, minst tjugo, och tillsatta 
av Stadion, vilket icke förekom
mer på andra idrottsplatser,

att Stadionchefen och 1:ste vakt
mästaren resa bort samtidigt, så 
att man icke kan få några kla
ra besked därifrån.

Dessutom talar man om den egen
domliga dubbelställning, som vakt
mästare-chefen intager, ity att han 
på en gång representerar såväl värd 
som hyresgäst. Nog vore det trev
ligt att slippa höra allt det här gna
tet. Det kan omöjligt gagna svensk 
idrott. Men vad gör Stadion åt det?

F. S.

B-laget har vunnit

Harry Sundberg 
veteranen och stöttepelare i DIF:s segrande B-lag

Djurgårdens reservlag har nu doku
menterat sig som Stockholms bästa. 
Onsdagen den 31 maj hemförde näm
ligen DIF-reserverna en 3-1-seger över 
Hammarbys reserver och därmed voro 
de värsta konkurenterna om seriesegern 
ur spelet. Nu finnes inte ens teoretisk 
chans för DIF att förlora serien trots 
att den moraliska finalen bjöd på ett 
ganska svagt spel från Djurgårdens si
da. Hammarby låg betydligt över i spel, 
men Söderbrödernas forwards kortpas
sade i det oändliga framför mål, så att 
Djurgårdens backar alltid hunno få en 
fot med på bollen. Förövrigt spelade 
Lundqvist som vanligt ypperligt i målet 
trots att Hammarby spräckte hans nol
la, vilken varit hel i 10 matcher. Final
en, som spelades på Traneberg, var i 
alla fall en roande' tillställning. Djurgår
den vann på sitt goda bakre försvar och 
på de bägge finspelande halvbackarna 
Sundberg och Grönqvist. Även Fredberg 
gjorde ett gott arbete. De 3 målen till 
trots var kedjan klen, vilket kanske i 
första hand inrarna voro skulden till.
Lindgren och Redwall hunno sällan 

med upp och egentligen var Ivar 
André den ende, som Hammarbyförsva
ret hade något omak av. Djurgårdens 
seger hade utan tur kunnat vara ännu 
större, ty efter en lång resultatlös press 
slappnade Hammarby av alldeles och 
Djurgården hade på den korta tidrym
den av 10 minuter chanser att öka sitt 

reservlagsserien.
Hammarby besegrades med 

3—1 i finalen.
målkonto betydligt. De mest öppna till
fällen gjordes emellertid bort på det 
mest skrattretande sätt. Efter dessa 10 
minuter skulle Djurgården kunna ha ta
git ledningen med 5-1. Djurgårdens 3:e 
mål var förövrigt en lustig poäng. 
Hammarbys långa mellanting till back 
och halvback, vilken matchen igenom 
spelat utmärkt gav helt plötsligt upp. En 
löpboll från Lindgren brydde sig icke 
den långe Hammarbyiten om utan 
började helt lugnt promenera mot må
let. Ivar André fattade inte galoppen o
medelbart, utan började även han ta 
det synnerligen lugnt. På publikens till
rop satte Ivar dock fart efter bollen och 
på hans perfekta centring hade Durk
feldt ingen svårighet att göra mål.

Serievinnarna hade följande upp
ställning från mål till vänsterytter: 
Affe Lundqvist, Helge Hagberg, »Små
land» Ahlstrand, Olle Fredberg, Sten 
Grönqvist, Harry Sundberg, »Murren» 
Johansson, Sven Redwall, Gösta Durk
feldt, Erik Lindgren, Ivar André.

Lindgren och Durkfeldt ha ryckt upp 
från C-laget och ersatt Borg och Lun
din och »Småland» Ahlstrand, även han 
från C-laget, vikarierar nu på ett full
gott vis för »Munko» Lindberg, sedan 
den senare fått engagemang i A-laget.

Djurgården och Djurgårdaren gratu
lerar B-lagspojkarna till framgången 
och en särskild eloge bör segerns orga
nisatörer Helge och Harry Hagberg ha.

Efter segern över Hammarby har se
rietabellen följande utseende:

sp. v. oa . f. mål p.
Djurgården B 15 13 2 0 48—5 28
Hammarby B 16 10 3 3 69—19 23
Sundbyberg B 16 10 1 5 55—26 21
AIK B 15 8 3 4 73—26 19
Reymersholm B 16 7 4 5 39—12 18
Westermalm B 16 7 1 8 27—42 15
Sture B 16 6 2 8 44—50 14
Hagalund B 16 3 3 10 22—42 9
Huvudsta B 16 3 2 11 20—61 8
Göta B 16 2 0 14 16—118 4



Djurgårdaren

ter den dusten kunde vi ingen gång 
ställa ordinarie lag på benen. — 
Det är dock icke säkert att serien 
bärgats ändå ty Norrköping hade i 
så fall ställt upp med ordinarie lag 
i sista matchen mot Hammarby.

Pojkarna ha verkligen gått in 
för saken på ett enastående sätt och 
varje män har efter sin förmåga, 
gjort sitt absolut bästa.

Hagelin har under våren gjort 
ypperliga matcher, och i sista mat
chen mot Derby visade han ett spel 
som ställer honom i första ledet 
bland Sveriges många fina burväk
tare, och titta på Harry Andersson. 
Han sköter nu sin högerbackplats på 
ett magnifikt vis. Hans frammarsch 
är sensationell.

»Greven» Andersson är ju pålit
ligheten själv, och hans rutin och 
energi har firat otaliga triumfer, 
synd bara att han skulle bli så illa 
åtgången, men han hinner helt sä
kert bli alldeles bra till hösten. För 
övrigt har Djurgården i Evert »Mun
ko» Lindberg en reserv som ej står 
den ordinarie långt efter. Lindberg 
är en mera frapant backtyp än 
»Greven», och kanske han kommer 
att gå lika långt, när han blir litet 
mera erfaren. Det behövs dock en 
»greve» i bästa slag för att över
träffa honom redan nu.

Halvbackskedjan har faktiskt va
rit mitt största bekymmer. Här har 
det haltat ideligen. Under våren 
har det icke spelats en match, då 
alla tre på en gång sitt bästa jag. 
Pelle Hånell började svagt men har 
spelat upp sig undan för undan. 
Bebbe Andersson är hårdtränad, 
och när han kunde tänkas komma i 
form — ja då blev han justerad. 
Bebbe spelar kanske spelet bäst av 
de tre men är väl långsam.

»Sitting» Söderström får uppbära 
mycken kritik, och det är sant att 
han ibland icke spelar riktigt idea
liskt, men Sitting växer med uppgif
terna. Dess bättre motståndaren är 
dess bättre spelar »Sitting». Tänk 
bara i höstas — vart skulle vi ta
git vägen utan »Sitting».

— Du såg själv matchen i Norrkö
ping. Var skall man ta en center
halv som gör maken till match?

— Sam Lindqvist och jag vi veta 
kanske bäst vad »Sitting» går för.

Anfallslinjen, som i början av 
min managertid i Djurgården, be
redde mig värsta jobbet såg ut att 
få sin verkliga lösning i och med 
»Bällsta» Johanssons inträde i la
get. Nu står platsen öppen en tid 
framåt. Men jag hoppas dock att 
»Bällsta» blir bra till hösten.

Putte Möller har nog varit den 
jämnaste av de fem anfallsmännen. 
Han är ojämn i sina prestationer 
under matcherna men visar stun
dom verklig klass.

Garpe låg länge bäst till, men se
dan »Bällsta» kom bort har hans 
standard sjunkit betydligt. Men helt 
säkert är formförsämringen endast 
en tillfällighet.

— Och Du tror fortfarande på 
»Bällstas» kapacitet som blivande 
storcenter?

— Ja ulan tvivel, vem trodde på 
Bällsta först? Ett medlidsamt leen
de avfärdades han med. Du måste 
väl erkänna, att grabben har fyllt 
platsen glänsande, och att han sä
kert blir än bättre bara han blir 
frisk igen. — Han behövs.

Se på Grönqvist, det är en helt an
nan stil på honom när »Bällsta» fin
nes i centern. »Grönan» har för öv
rigt varit mycket ojämn. Han har 
dock gjort ett par finfina matcher. 
Mot Hammarby stod han i särklass, 
och mot Reymersholm presterade 
han även förstklassiga saker. För 
övrigt är Grönqvist lagets verkliga 
finspelare. Högerytterplatsen ser ut 
att fyllas fullgott av Herman Nord
gren. »Kryddarn» Andersson blev 
icke sig själv efter sin justering. Jag 
skulle dock icke bli förvånad om den 
lille yttermyran kommer tillbaks i 
höst i fin form, och det skola vi för 
övrigt göra allesammans, ty nästa 
års serievinnare skall heta Djurgår
den, det är en mening som alla grab
barna ha.

— Denna gång var Norrköping 
det bästa laget utan tvivel och så väl 
Djurgården som Hammarby få 
komma igen i höst med friska kraf
ter.

— Friska krafter, sa du, det blir 
alltså en del nya män i laget?

—■ Därom är ingenting bestämt. 
Givetvis att vi komma att pröva en 
del förmågor — men uppriktigt sagt, 
så är det icke så gott att få tag i 
spelare som äro bättre än de vi nu 
disponera. Ty i en så hög serie som

Allmänidrottssektionens styrelse har 
fått följande sammansättning för arbets
året 1933—34: Ordförande J. Lind
ström, Vice dito G. Nordström, Sekre
terare J. Rylander, Vicedito samt täv
lingsekreterare II. Hammar, Kassör A. 
Rydberg, Vice dito samt klubbmästare S. 
Hallström, Materialförvaltare E. Hall
berg.

En styrelseplats hålles tills vidare va
kant för inomhushopparna.

Till medlemmar av kommittén för 
handhavande av idrottsmärkesproven 
ha följande utsetts: H. Hammar, sty
relsens representant, samt Schiöler, O. 
Rydberg, T. Rydberg och A. Othberg, 
Märkesprov inför dessa kontrollanter 
kommer att anordnas å Traneberg tis
dagar, fredagar och söndagar. Dess
utom kommer simprov att anordnas å 
andra dagar i Tranebergsbadet under 
sommaren och Centralbadet under hös
ten och vintern.

Programmet för serietävlingarna i 
allmän idrott under säsongen har nu 
fastställts och fått följande utseende:

Fredagen den 9 juni: 100 m., diskus; 
tisdagen den 13 juni: 800 m., höjd; fre
dagen den 16 juni: 5,000 m., kula; tis
dagen den 20 juni: 400 m., spjut; tisda
gen den 2 7juni: 1,500 m., längd; freda
gen den 30 juni: 100 m., diskus; tisda
gen den 4 juli: 800 m., höjd; fredagen 
den 7 juli: 800 m., höjd; fredagen den 
7 juli: 10,000 m., kula; tisdagen den 11 
juli: 400 m., spjut, fredagen den 14 juli: 
1,500 m., längd.

Sektionen avhåller tisdagen den 6 juni 
månadsmöte å Tranebergsstugan. Dy
lika möten komma hädanefter att hållas 
den första tisdagen i var månad,

Div. II betyder erfarenhet och ru
tin en hel del.

— Men nog vet jag vad jag skulle 
vilja ha för grabbar alltid men de 
äro kanske omöjliga att få?

För övrigt ska du ha tack för i 
dag. jag har icke tid längre, ty det 
skall visst finnas en höger? vänster? 
halvback? någonstans på Kungshol
men, som ska vara bra att ha som 
Djurgårdare i höst? Kock & C:o 
kasta sig så upp i A 7172 för vidare 
befordran till Kungsholmen.

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

Säsongen som svunnit 
forts. från sid. 1


