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Basaren 1913.
Ett basarkåseri af J—n.

Åter har vår stad upplefvat en världshistorisk 
tilldragelse. Djurgårdarna ha firat sin basar, 
"Men" invänder du kanske, "den återkommer ju 
hvarje år och med en obehagligare noggrannhet 
än de Strömbergska temperaturkurvorna." "Unge 
man lyd en gammal, erfaren Djurgårdares ord. 
Tänk först, tala sedan. Den prägel, som basaren 
numera sätter på hela samhällslifvet gör, att man 
allt mera börjar anse den som värdemätaren på 
hela vår stads andliga och materiella välstånd.

Af det andliga såtillvida att alla goda krafter 
ena sig om att ge den det innehåll och den yttre ram 
som motsvarar en blaserad nutids alla fordringar, 
och på dess omsättning kan man förstå, om väl
ståndet fortfarande är bofast inom våra husmurar. 
Enstaka röster ha t o. m. höjts att med utgående 
från Djurgårdens första basar införa en ny tide
räkning här i landet, som befriad från’ skottår 
och andra obehagliga öfverraskningar, skulle vara 
första tecknet till en ny guldålders antågande 
öfver vår jord. Då emellertid en stor del af 
Djurgårdens damer kanske skulle beröfvas en 
dyrbar möjlighet att skaffa sig en följeslagare 
genom lifvet, har föreningen själf varit en af de 
första att afstyrka förslaget Härmed ha vi så
lunda en gång för alla fastslagit basarens ställning 
som samhällelig institution. Nu finns det en hel 
del föreningsmedlemmar, hvars mest ansträngande 
basararbete är, att på föreningens expedition af- 
hämta sina biljetter och sedan på Nationals kafé 
hämta sig från denna kraftyttring. För dem 
kanske det skulle vara af ett visst intresse att få 
en inblick i, hvilket jättearbete, som ligger bakom 
det företag som heter Djurgårdens basar. Under
tecknad, som under en följd af år oegennyttigt 
offrat otrolig svett och möda på dessa stora fest
tillställningar och utan att blinka nedlagt svind
lande summor i desamma torde därför mer än 
någon annan vara lämpad att skildra förloppet 
af basaren 1913.

Knappt hade den sista basargästen den 4 nov. 
1912 af välvilliga händer burits utanför Nationals 
dörrar och pr stadsbud öfverlämnats åt väntande 
anförvanter, förrän basarkommitterade på själfva 
slagfältet beslöto att nästa år med än större kraft 
slå ett slag för föreningen.

Det var ej många Djurgårdare, som sofvo den 
eller de följande nätterna. I deras hjärnor upp
stego och slocknade idéer som stjärnskott en 
vinterkväll, och då den första solstrålen förlägen 
satte sig på sängkanten såg den, hvad ingen i 
världen förut sett: en djurgårdare förtviflad. På 
Strandvägen mötte man emellanåt föreningsmed
lemmar med uppsyn af trance försjunkna tanke
läsare, och deras virriga svar och osammanhän
gande tal förde tanken osökt på den rekreations- 

anstalt, som för behöfvande medmänniskor finnes 
uppförd i Stockholms närhet. Men allt har en 
öfvergång. Det började snart åter komma något 
bestämt öfver Djurgårdarnas uppträdande, och 
deras ansikten reflekterade en inre tillfredställelse 
som var svår att dölja. “Luckas" utseende tydde 
på en ålder betydligt under hans egen son, och 
hans "kuckelimuck grabbar" var endast ett koncen
treradt uttryck för, hvad som rörde sig inom hans 
höghvälfda panna. Pelle började åter uppsöka 
damsällskap, och Lavass gjorde upprepade förfråg
ningar hos fröken Forsman öfver det eventuella 
förrådet af punschhalfvor. Ticken, hvars national
ekonomiska läggning bildar den enda ljuspunkten 
i en eljest mörk karaktär, företog med framgång 
flera lyckade lånespekulationer och uttalade sam
tidigt sin glädje öfver att på tre kvällar kunna 
förstöra, hvad som annars skulle vållat honom 
månadslång möda. Robba Grön fick ett nytt 
anfall af den Lidnerska knäppen, och hvarken åt 
eller drack förrän han fått sin basarvisa färdig. 
Till slut, när Calle Jahnzon ingick till Järnvägs
styrelsen med begäran om anordnandet af bättre 
tågförbindelser mellan Huddinge och Stockholm 
förstod man, att den med sådan spänning motsedda 
festen ändtligen skulle gå af stapeln. Denna spän
ning började snart sätta sin prägel på hela hufvud
stadslifvet. Chaufförerna stirrade sig blinda på 
basaraffischerna och gjorde små afstickare genom 
butiksfönster och plankväggar. Spårvägskonduk
törerna glömde sina plikter mot bolaget, öfver
hopade, som de voro af förfrågningar öfver bästa 
spårvägslägenhet till National, och Regeringsgatan 
började ju närmare det led mot 1 nov. antaga 
utseendet af vår mest trafikerade och kontinentala 
gata.

Äntligen var basardagen inne. Det var en af 
dessa gråa, dimmiga novemberdagar, utan besvä
rande solsken. Feststämning låg öfver hufvud-
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staden från de högtidsklädda människomassorna 
nere på gatorna till de smällande flaggdukarna 
på hustaken. Liksom alltid vid stora tilldragelser 
hvilade en viss tryckande känsla af ansvar öfver 
hvarje Djurgårdare. Man kände sin plikt inför 
världen, och man beredde sig att spänna sina 
krafter till det yttersta. — Framgången måste 
komma. — Redan kl. 7. på morgonen stoppades 
spårvägstrafiken vid Gustaf Adolfstorg och angrän
sande gator. Kl. 9 kunde ingen människa söder
ifrån komma längre än till HornstulL Vid Haga 
och Norrtull var det samma förhållande. En lång 
kö som ringlade sig långt utåt landsbyggden. Alla 
vägar, som ledde till hutvudstaden, myllrade af en 
aldrig sinande människoström. Det var Sveriges 
fem millioner, som nu skyndade till basaren. En 
reinkarnerad teosof, som varit ögonvittne till Israels 
barns uttåg ur Egypten, det stora hunnertåget 
och folkvandringarna m. m., framhöll vid en inter
vju, att han aldrig förut skådat något motsvarande. 
Man fick se många, både vackra och rörande prof 
på tålamod och uthållighet. Tre flickor från Söder, 
som på lördagskvällen ställt sig i kön ute vid 
Enskede höllo troget ut. På måndag strax före 
midnatt fingo de äntligen sin belöning — de 
blefvo insläppta på basaren. En annan episod, som 
visar, hvad kraft och vilja ändå kunna uträtta i 
en dådlös tid, kan jag ej undandraga mig att 
meddela. Det gäller föreningens mångårige sekre
terare och redaktör i Svenska Dagbladet Johan 
af Klercker. Af afundsjuka konkurrenter hade 
han blifvit inlåst på ett visst ställe i Staden mellan 
broarna, som ej här närmare kan uppgifvas. Men 
han är en hugstor ande som ingen ostraffad vågar 
förolämpa. Likt en annan Simson bröt han sig ut 
ur sitt fängelse, men döm hans förbittring, då 
han inser det omöjliga att numera taga sig fram 
på de packade gatorna. Med en hemsk beslut
samhet i sina manliga anletsdrag svingar han sig 
upp på husets tak, och från takås till takås börjar 
han sin promenad till National. Han formligen 
leker med tyngdlagarna i sin vrede, och hans 
dubbla saltomortal öfver strömmen via Riksdags
huset lär ha gifvit vetenskapsmännen åtskilligt att 
tänka på.

Hans djärfhet trotsar snart all beskrifning, där 
han hvirflar fram öfver hustaken. Då han efter 

ett sista språng famnat Nationals skorsten brister 
ett jubel ut från folkmassan som kommer luften 
att darra. Med orädd och frisinnad hållning, som det 
anstår en Svenska Dagbladets representant, träder 
så Klehan med blottadt hufvud fram och tackar 
å tidningens vägnar för det intresse och förståelse, 
som visats hans luftfärd. “Det är Eder entusiasm“, 
ropade han utöfver den dödstysta mängden, “som 
likt luftandarna i 'Tusen och en natt' stödt mina 
steg öfver alla hinder. Skänkt mig mod att visa 
Eder det bästa, som jag förmår. Jag har härmed 
också velat visa världen, att en tidningsman kan 
uträtta äfven annat än sköta en en klisterburk och 
en sax“. Därpå tänder han sin cigarett, kastar 
sig med ett elegant svanhopp från taket och för
svinner. Bland basargästerna väckte hans plötsliga 
uppträdande en kollosal sensation, men hvad han 
sedan företog med sina konkurrentkolleger är en 
annan historia, som Kipling säger. Emellertid 
kan som en direkt följd af det passerade framhållas 
att inga tidningar utom Svenska Dagbladet och 
Dagen se sig i stånd att under de närmaste måna
derna nöjaktigt redigera sina idrottsafdelningar. 
Detta om Klehans bragd, men vi återgå till basa
ren. Inne i Nationals höga och stämningsrika 
salar böljar en väldig människoström fram och 
tillbaka. I broderlig sämja trängas representanter 
från det aristokratiska Östermalm med Söder- 
Amerikas själfmedvetna innebyggare, och nere på 
dansbanan har man i one-steppen funnit en enande 
lösen för en verklig nationell samling. Utan af
brott höres tombolahjulens rassel, och lyckliga 
vinnares glädjetjut tränga öfver marknadssorlet. 
På ett underbart sätt visa sig de olika attraktio
nerna fylla sin uppgift att beröfva oss de penning
medel, som vi ej oundgängligt behöfva för lifvets 
nödtorft, och i en aldrig sinande ström kommo 
mynten. Allt tydliga bevis på vår tids våldsamma 
fram ryckning i ekonomiskt, moraliskt och andligt 
hänseende. Ingen torde därför på ett mera träf
fande sätt karaktäriserat tidsandens kapitulation 
inför lefnadsglädjen än vår förenings skald Robba 
Orön, då han i sin basarvisa sjunger:

"Om vi nu här skall sitta och något roligt ha 
Skall vi ej på pengar titta, utan rulla dem åsta'
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För pengar får man puback, af puback gladt 
humör

Därför skall vi sjunga alla uti kör
O kors hvad vi ha roligt här, Basaren den är 

populär.
Sjunga och spela apa, ja, det vi får, om punsch 

åtgår
Det hafver Fröken Forsman sagt, och tusen 

pubacks halfvor lagt
åt oss, som vi ska dricka, godtemplare ej ails 

är me’, med oss på de.

Om man nu litet närmare granskar basarens 
olika attraktioner måste man verkligen häpna inför 
denna produkt af mänskligt snille och smak. De 
storslagna dekorationerna, ståndens arkitektoniskt 
löpande linjer, allt bildade en enhet, som verkade 
lugnande för ögat. Den i futuristisk-expressionistisk 
stil hållna fonddekorationen öfver konditoriet för
tjänar genom ämnets fördjupning och den kolo
ristiska djäfheten ett särskillt kapital. Man förstår, 
att här fanns ett tacksamt verksamhetfält för Djur
gårdarens utomordentliga egenskaper. Det djärfva 
öfverdådet har alltid legat för hans sinnelag, och 
att göra det omöjliga möjligt har endas varit en 
alltför vanlig yttring af hans energi och företag
samhet. Se endast på “Luckan", där han står i 
en krets af tacksamma beundrare. Se hans värdiga 
rörelser med höfter fäst och fötter till sida ställ. 
Han känner sin styrka, och nedlåtande delar han 
ut sina hjärnprodukter åt den flatgrinande mobben. 
“Luckan" ler också, men ett förlåtande, beklagande 
leende. Buss grabbar! buss grabbar! Från ett 
annat ställe höres Wåhlins röst i ett oafbrutet 
ordsvall tränga öfvet marknadssorlet. Wåhlin är 
ju känd för sin styrka i benen, men nu har han 
med än större framgång börjat springa i spalterna. 
Wåhlin och intendent Djurberg hade maratonlöp
ning i Idrottsbladet, men intendenten blef efter 
och Wåhlin kom in som öfverlägsen segrare. 
“Såå trött har jag aldrig varit, men jag sprang i 
ilskan" sa' Wåhlin efteråt.

Det var Wåhlins bättre träning och tjocka swee
ters som afgjorde striden. Dessutom hade han 
Hjertbergs goda lärdom i minne, att en löpare 
måste springa äfven med hufvudet. Det var visst i 
den punkten som den snälle intendenten brast, och 
då gick det som det gick. Nu springer Wåhlin 
som sagt omkring på basaren. Han har tre upp
gifter att sköta, dels bollkastningen på någon ledig 
stund, dels att ställa till oreda vid “maratonlöp
ningen" samt på dansbanan demonstrera den 
rytmiska plastiska, som nu en gång är hr Wåhlins 

egen. Dessutom finnes han i vägen öfverallt, 
pratar om allt, och hvad värre är, tror allt. Detta 
är väl energi. Vår engelsktalande medlem David 
Sandkvist, har äfven åtagit sig en uppgift, som 
om han lyckats fullfölja den, skulle väckt ett berät
tigadt uppseende. Men man är väl inte mer än 
människa, fast man talar engelska. Han har näm
ligen lofvat återtaga sitt gamla modersmål, och 
söker nu på en rådbråkad och svårförståelig svenska 
demonstrera fördelen af en kapitalplacering i 
“maratonlöpningen". Hans till utseendet mera, 
men till talet mindre engelske broder klargör 
emellertid de oklara punkterna i hans anförande, 
och det hela går på så vis bra. Se där ha vi 
också herr Per Ul. Hans enda uppgift är att 
vara närvarande på festen. Som hvarje Djurgårdare 
nogsamt känner skapade herr Per Ul sin största 
ryktbarhet genom att på sin tid känna lika många 
ingångar till Idrottsparken, som året har dagar. 
Då han stod på höjden af anseende, bildade han 
skola. Fick många lärjungar, som under namn 
af perulare ännu dag som i dag är söka upptäcka 
nya trafikleder till våra idrottsplatser. Ingen har 
dock lyckats nå fram till mästaren än mindre 
öfverträffa honom.

Om du vill stadga ditt anseende och på samma 
gång din kredit bör Du med det snaraste inleda 
ett samtal med basarkassören. Hans längd och 
kända krafter böra ej verka förlamande på ditt 
uppträdande. Han använder endast undantagsvis 
sin styrka mot fysiskt svagare individer, men om 
Du ej blir utsatt för hans bekanta släggbehand
ling, kan du uteslutande tillskrifva det din egen 
imponerande persolighet. Janzon med binamnet 
Calle är annars ett skinande ljus uti Huddinge. 
Då han dessutom är anställd vid Aktiebolaget Lux 
kan han i dubbel bemärkelse anses som upplys
ningens representant inom föreningen. Hans upp
trädande mot de moraliskt undermåliga person
ligheter, som trots stadsrådslöner ändå försumma 
sina ekonomiska plikter mot föreningen, gränsar 
många gånger ändå till svaghet. Aldrig hör man 
honom ingå på någon närmare kritik öfver deras 
utseende eller egenskaper i öfrigt. Ofta då en 
jämförelse med lägre stående djurformer voro på 
sin plats ser man i stället en tår i ögonvrån, som 
blottar hela djupet af hans storhet. Lyckliga 
Huddinge, som. hyser en så verkligt gedigen 
karaktär inom sina råmärken. “God afton, herr 
Nylund! Det är olidligt trångt på basaren i kväll". 
“Trångt, kan inte klaga", svarar herr Nylund och 
snurrar rundt några hvarf. Herr Nylunds utsträck
ning i anseende till ytan och rummet är nämligen 
som bekant ytterst minimal. I gamla Euklides 
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kan man få en utmärkt karaktäristik öfver hans 
yttre människa i definitionen öfver en rätt linje: 
Han är en längd utan bredd. Herr Petsén hans 
mest slående motsats blandar sig i samtalet. Han 
är också en gemytlig herre, som man skall taga 
precis sådan han är. Han anförtror dig, att han 
under dagen fått flera lockande anbud från några 
Bowlingsalonger att taga anställning som kägel
klot. Han har emellertid afböjt Han vill spara 
sig, tills Djurgården får egen kägelbana vid Trane
berg — men då skall det rullas. Om vi återgå 
till det afbrutna samtalet med herr Nylund, så är 
nu tidpunkten inne att lägga bort titlarna. Du 
får då kalla honom Birre. För missbruk varnas 
då han är lika fruktansvärd som fiende som 
tillgifven som vän. Efter första punschhalfvan 
bör dock alla möjligheter till missförstånd vara 
undanröjda, och han anförtror dig sitt lifs stora 
tragik. "Jag är en estetiskt dödsskjuten man", 
utbrister han med en gest mot punschglaset. "Skål! 
Jag är skapad till skådespelare, en dramatisk 
Vagner, om Du förstår det uttrycket. Ändå har 
inte mitt namn stått ens på affischen vid en bond
marknad. Fy fan! Inte är jag någon svärmisk 
natur, då hade jag aldrig blifvit fabrikör. Men 
i alla fall — det är inte rätt af vårt fattiga land 
att ej mera ha observerat mig. Hur tror Ni verk
ligen basaren skulle gått utan min personliga in
sats?" "Åt helsike, naturligtvis" invänder Du. 
"Ni är verkligen den förste, som riktigt förstår 
mig. Se endast på min kostymering. Genialiskt 
inte sannt? Och min mask, röjer den inte gnistan! 
Tack vare mig äro nu tombolans lotter slutsålda. 
Är det inte konst i dess högsta fulländning? Ingen 
gör efter det. Du reser dig upp, trycker med en 
lätt darrning hans hand och går. Du har sett din 
öfverman. Om du sedan närmar dig dansbanan 
skall jag visa en af Djurgårdens elegantaste före
teelser, herr Holmström. Du skall ej råka i pin
sam förlägenhet, om han kritiskt granskar din 
något derangerade dräkt. Du kan ju blygsamt 
nämna några ord om folkträngsel och medfödd 
oförmåga att kläda dig gentlemannalikt. "Var 
lugn, unge man", afbryter med en utsökt hand
rörelse herr Holmström, "erinra er endast den 
Andersenska sagan om den fula ankungen, som 
blef en svan. Jag tycker nästan den passar in på 
Er. Hvem kan föresten begära, att hvar och en 
skall lägga ner så mycken tid och omsorg på sin 
yttre människa som jag. Huru mycket arbete tror 
Ni inte t. ex. att den här benan kostat mig. Men 
den är nödvändig. Dansbanan och damerna fordra 
det. Huru många damer tror ni skulle gå ner 
här, om de inte hade en liten gnista af hopp att 
få dansa med mig? Inga. Men jag måste vara 
lika förekommande, lika artig mot dem alla. Om 
jag endast favoriserade en, måste dansbanan helt 
enkelt stängas. Jag skulle bli ensam med min 
sköna, och de öfriga ginge hem och dränkte sig 
i sina egna tårar". Herr Holmström stora kvinno
kännedom föranleder Dig att fråga. "Nå, men 
hvad är då er åsikt om kvinnan?" "De äro kort 
sagt englar". "Då har således herr Holmström 
löst det gamla teologiska spörsmålet om änglarna 
verkligen äga kroppar". "Utmärkt utmärkt Ni 
lägger i dagen mera intilligens, än man kunde 

vänta af Eder klädedräkt. Är Ni kanhända från 
landet?" En mängd damer tränga sig emellan 
och afbryta samtalet. I stället står Du inför en 
annan solid uppenbarelse, herr Fredriksson.

Det var många år, sedan Du såg hr Fredriksson 
sist. Du tar dig för pannan och stirrar öfverraskad 
emot honom. Du ser som i en aflägsen dröm 
den gamla idrottsparken i brännande sol, och på 
cementen dansar Fredriksson fram hvarf efter 
hvarf efter hvarf. Dina ögon få ett frånvarande 
uttryck, och du känner en bestämd ryckning i 
strupbandet, som om du än en gång måste hugga 
i med: Heja Frippe! Fredriksson lägger lugnande 
sin hand på din axel och frågar med deltagande 
min om ditt allmänna hälsotillstånd, mumlar några 
ord om den förbaskade punschen och svaga hjär
nor samt häller till slut en flaska vischyvatten 
öfver Ditt hufvud. Då är Du med ens klarvaken 
och himla förbannad, men då är Frippe redan 
borta. Var det kanske bara en dröm? Men så 
känner du vischyvattnet kallt och otrefligt leta sig 
väg utöfver ryggraden. Då svär du högt och 
ärligt: det måste ändock vara verklighet. Borta 
vid vinstutdelningen är en skuggig plats. Där 
kan du hvila ut och samtidigt beundra muskel 
spelet hos Einar Nilson. Djurgården har alltid 
haft starka karlar, men ingen så stark som Einar 
Nilsson. I kulstötning t. ex. har han nått sä långt, 
att han endast kan besegra sig sjätf. Det är väl 
storartadt. I det fallet kan endast Lavass jäm
ställas med honom. Han hade beslutat att icke 
besöka basaren. Likt en annan Jakob brottades han 
sedan i tre dygn med sig själf och lyckades till slut 
med uppbjudande af sina yttersta krafter förmå 
sig att ändra beslutet. Lavass kom till basaren. 
Han är visst kvar där än, ty ingen har sedan sett 
honom. Men det var Einar Nilsson, vi skulle tala 
om. Han har hand om vinstutdelningen, och de 
tvister, som uppstå med missnöjda vinnare sliter 
han på ett sätt, som vittnar om en Salomos visdom. 
Han slår dem midt itu, d. v. s. vinnarne, vinsterna 
däremot komma nästa år att återfinnas i tombolan. 
Men hvad ser jag, föreningens ende löjtnant V. 
Leijon hedrar basaren med ett besök. Det är 
också en farlig herre, men dock mest i sina böcker. 
Enligt fotografier att döma misshandlar han där 
en medmänniska på ett så upprörande sätt, att 
våra myndigheter verkligen borde ingripa. Nu 
har man inte ens gjort sig underrättad om offret 
lefver. Upprörande i sanning. På basaren visar 
sig löjtnant Leijon endast då musiken spelar. 
Under pauserna brukar Esse Schuman göra några 
ronder nere i salen. Han tål inga löjtnanter, och 
det vet herr Leijon, så lejon han är.

Vänta bara tills jag får min andra upplaga färdig, 
yttrade herr Leijon i förbifarten till mig, då vill 
jag verkligen inte heta Schuman. Då detta ut
talande kom till Esse Schumans öron, drabbades 
han af ett svårt slaganfall. Tillståndet är kritiskt. 
Leijon går numera hvarje kväll på Strandvägen. 
Jag ber tusen gånger om ursäkt, att jag hittills 
glömt att visa basarens stora attraktion, Robba 
Grön och hans kapell. Vi ha visserligen under 
kvällen mött enstaka toner, som dårade af sin 
egen skönhet ryckt sig lösa ur den musikaliska 
ensemblen och gifvit sig ut på egen hand. Men
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och saknar dessutom hvarje stöd i Sveriges Rikes 
lag. Sedan denna första stötesten blifvit undanröjd 
kommer emelltid kommissionens arbete att fort
sättas de närmaste månadarna. För att bereda ett 
afbrott i dess enformiga och tålamodspröfvande 
sysselsättning kommer Robba Grön hvarje hel
timma att föredraga valda prof ur sin diktning 
under handklaversaccompagnemang af Jocke En
bom. Bagarns anföranden skola ordagrannt upp
tecknas, af Bogren. De komma sedan att utges 
i bokform under titeln: Tal till Svenska folket 
ur bollsparkningssynpunkt af Bagarn. För und
vikandet af vidare missförstånd skola däri 
särskildt straffsparkens rättsliga följder ingå
ende och allsidigt belysas. Vid en intervju, som 
undertecknad senare på kvällen hade med Bagarn 
framhöll denne med skärpa, att Melkers andliga 
egenskaper ej fullt motsvarade hans ålder. Med 
massage och lämpliga kroppsrörelser skola de 
emellertid snart komma i dagen. Det är med 
honom som med färska bullar de äro litet 
mjuka i början, men det går ju snart öfver. Med 
dessa ord vände Bagarn oss ryggen. Jag tror vi 
kilar in i Guldgrufvan och hvilar oss ett tag. 
"Tjänare" säger Pelle och flyttar undan den nyss 
tömda punschhalfvan, "jag sitter här och tittar på 
Ticken, mens grytan kokar". "Gör du, men dricker 
du punsch, Pelle som ä’ godtemplare". "Ja, ibland, 
när ingen ser’et Det är nu en gång min svaghet. 
Jag känner mig så stark af'et Det var Ticken 
jag skulle tala om. En sån förbaskad prick. Ja, 
jag säjer rent ut. Han har 140 kr i månaden och 
medborgerligt förtroende, fast han inte skulle ha 
någedera.

På en Atlanterbåt med honom och så en adress
lapp med distinationsort till en okänd plats på 
andra sidan. Jag säjer som Gustaf II Adolf, sen 
ska det väl bli svårt för grabben att hoppa öfver 
den där bäcken. Kunskaper! Har han kunskaper! 
Åt Hesselby; Hör'u Wilma, dom här killarna 
säger, att Ticken har kunskaper. Dom sitter väl 
i håret då. Inte kommer nå't förstånd genom 
mun, då skulle väl Hesselbybadet gått bättre. 
Nu är det i stället basarens stora skandal. Ingen 
går dit och tittar, och Djurgår’n förlorar en tia 
om kvällen. Det är pengar det. Nu är det jag, 
som får ta igen det i guldgrufvan. Den sista 
guldfemman gick för en timme sen. Dom gräfver 
ändå. Det kunde ju hända att det finns en till. 
Inte vet jag. Det är svåra tider. Staaffen skulle 
aldrig få vara statsminister. Då känner jag en 
vedhuggare på Söder, som skulle vara mycket 
bättre. Han har åtminstone en yxa att försvara 
sig med, men hvad har Staaffen. Ingenting. Men 

se där står ju Gösta. Han vet visst inte, hvart 
han skall ta vägen. Än tar han ett steg fram, så 
ett tillbaka, så går han rundt och tar ett steg åt 
sidan. Gösta är visst "lagom", men det få vi 
säja tyst annar blir det stämning för ärekränkning. 
"Hallå, Gösta hur är det!" "När ska ni stoppa den 
där där sabla karusellen. Jag har åkt nu en tim
ma. Jag måste af och gå hem." Om jag bara 
träffa Frykman, men han fick inte komma in. 
Han skulle ta för stor plats, men jag skall ge 
dom för plats, jag. I Göteborg! Vi hade vunnit 
matchen, ja, det hade vi, men ser'ru publiken. 
Ja, du förstår, djäklig som alltid och så låg dom 
på försvar. Osmak. Einar jobba för tio och Melker 
sköt, sköt långt ner åt Masthugget. "Bollen ska 
ändå dit," sa han. Om jag bara haft en revolver, 
skulle jag också skjutit — på Melker. Kal Adrian, 
lugn som en kogubbe, när kulan kom, förstår'u. 
Putte, finfin, skyffla undan gubbarna, slängde 
Bergström långt upp på läktarn. "Kastar'u knat 
din djäkel," tjöt publiken och skällde Kal Adrian 
för långskank. Han, som har så snygga ben. 
Backis, skarp, tror du nån kom förbi? Den fick 
allt lära sig flyga först. Hemming snodde rundt 
på femöringen och gaf Kristiansson når'a hvassa, 
när han stack fram påkarna. Fart, ja, en han inte 
till att andas. Det fick vi göra efteråt. Vicke gick 
upp som ett skott, centra härligt, så man kunde 
gråta, att dom inte gick in. Jag ger mej den på 
att ingen kunnat fixera Karlstrand upplopp med 
tidtagare. Det var så tog eld i gräset. Nocke det 
ä väl halfback i alla fall, låg som en rem efter 
plan. Synd om grabben! Osmak. Vi hade vunnit 
annars. Öhman var förbannad. Titta inte upp, 
bara på bollen, fast nog skafde han dom på 
benen ibland. Hårdt spel, ja. Gick det hälften så 
hett till i Bender, bör Karl den tofte känna sig 
lugn i sin graf. Nu stannar det visst, då bryr 
jag mej inte om att gå hem. Kom med till kafét! 
Robban ä väl bra i alla fall.

Hemming har känt sig trött, rysligt trött, och 
snälla människor ha anordnat en bädd åt honom. 
Där sofver han oskuldsfullt och sött, som endast 
en back kan sofva. Backlund har svårt att lämna 
sin sidokamrat och sitter vid hufvudgärden och 
sjunger basarvisan för honom. Då han kommer 
till det ställe som handlar om puback, rycker 
Hemming till i sömnen och ett uttryck af outsäglig 
leda far öfver hans backantiska anletsdrag. Äfven 
Backlund känner sig gripen af stundens allvar. 
Han har en känsla af, att han måste säga något, 
men har svårt att finna orden. Men så ljusnar 
hans ansikte. Dimmiga minnen från skoltidens 
litterära studier stiga upp ur sin glömska och med 
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vibrerande stämma deklamerar han, sträckande sin 
hand öfver Hemming:

“Till sin barndoms drömland nu han nått
sofver ganska godt.
Det är skönt för backar att få sofva".

Den stämningsfulla episoden väckte allmän 
uppmärksamhet, och mer än en åskådare torkade 
oförmärkt en tår ur ögonvrån.

Köp en dansbiljett! Du vaknar häpen upp ur 
dina drömmar och märker, att verkligheten ibland 
kan vara ännu djärfvare. Din kapitulation är 
fullständig och din själafrid ett svunnet begrepp. 
Aldrig kunde du väl tro, att ditt lifs lycka eller 
olycka skulle få sitt afgörande på Djurgårdens 
basar. Jag vet verkligen inte, hvem som rodnade 
mest, du eller flickan. Ja, Djurgården har vackra 
flickor. Det är ju så bekannt öfver hela världen, 
att det endast blottar en beklagansvärd okunnighet 
från din sida. Nu kanske det är försent att draga 
nytta af kunskapen. De gifta sig nämligen aldrig 
utom föreningen. Jo, det inträffade ett fall härom 
året, men det blef skilsmässa redan efter första 
månaden. Vi vill helst ha våra flickor för oss 
själfva, och flickorna vill naturligtvis ha oss. Vi 
äro som skapta för hvarandra, åtminstone brukar 
Pelle säga så om sig och sin flicka. Det finns 
förstås en utväg, du kan bli Djurgårdare. Men 
den vägen är lång att vandra och besvärlig. Vi 
äro så kinkiga så. Vi fordra rekommendationer, 
dopattester och frejdbetyg, ty man vill naturligtvis 
inte ha några äfventyrare på halsen. Det är bara 
fint folk i Djurgården, societet hela högen. Du 
måste dessutom gå under observation några år, 

vid stadsfullmäktigeval alltid rösta på en Djur
gårdare, och dessutom i ditt dagliga lif utveckla 
så mycken takt, att du hvarje kväll bjuder en 
Djurgårdsflicka på teatern. Om du sen visar dig 
hålla måttet, kanske vi när pröfvoåren äro ute, 
börja fundera på saken. Du har emellertid under 
tiden fått någonting att lefva för, som gett ditt 
lif innehåll, nämligen hoppet att bli Djurgårdare. 
Om du sen kan styra dina förhoppningars julle 
så, att den seglar raka vägen till en Djurgårds
flickas hjärta, det blir din ensak.

Hvilken som är den vackraste på basaren? Ja, 
det är sannerligen inte godt att säga. Jag har 
hört så många uttalanden i den frågan, att det 
nästan är omöjligt att bilda sig ett bestämdt om
döme. Jag vill bara nämna ett exempel. För en 
stund sedan kom en yngling och sade: "Vet du, 
den där täcka, ljuslockiga flickan i tombolan lämnar 
mig ingen ro. Jag kan inte ta mina ögon ifrån 
henne. Jag har försökt att blunda, men det går 
inte, jag måste stirra, stirra tills jag blir vansinnig. 
Hon märker ingenting, förstår ingenting, och nu 
har hon underhållit sig med en annan herre i 
öfver en halftimma. Jag, dåre, jag är olycklig, 
förrådd och skändligt bedragen. Eftersom du ät 
den siste, som jag talar med här i lifvet så fram
för åtminstone min hälsning till den trolösa." — 
Detta är bara ett exempel, ett af de många, men 
vi kanske skulle vända oss till Landin, Pinets 
lycklige besegrare. Han lefver med i den stora 
världen, spelade på en bal hos kungen härom 
kvällen och ser nog saker och ting med kyligare, 
förnämare blick än vi. — Landin, som just be
finner sig midt uppe i en sprittande one-step, 
afbryter emellertid ögonblickligen och ställer sig 
till vårt förfogande. "Ja," svarar han med en hof
mannabugning vid vår förfrågan, "jag yttrar mig 
ytterst ogärna i så delikata frågor. Kvinnan är 
ju alltid kvinnan, och jag framför allt måste vara 
på min vakt, jag kan nämligen inte alltid lita på 
min musik och mitt nobla utseende. Jag minns 
en episod från en middag hos kronprinsen, jag 
råkade säga ... Ni kanske förresten har hört 
den omtalas? Pikanta historier ha ju så lätt för 
att spridas. Jaså inte, då är det nog bäst, att vi 
låta den fortfarande tillhöra hofsekretessen, och i 
stället öfvergå till vårt egentliga ämne, basarens 
damer. Jag måste verkligen ge dem alla ett 
mycket högt betyg. Deras intilligens går också 
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öfver det vanliga måttet Man kan tala med dem 
om hvad som helst och vänta ett förståndigt svar. 
Med huru många fruntimmer kan man göra det. 
Inte ens vid hofvet har jag träffat på sådana. 
Personer, som äro känsliga för vackra damer 
borde inte få bevista en tillställning som denna, 
det blir bara själfmord och bråk efteråt.

För egen del har jag skarpa funderingar på 
en af basarflickorna. Det kanske inte är rätt att 
tala om, men jag har inte aflagdt något tysthets
löfte, och vid sådana här uppvaktningar får man 
ju lof att lämna en del förtroenden." "Ja, nu ska 
vi inte uppehålla längre, men hvad hette den 
vackra dansen ni nyss spelade?" "Det är ett 
stycke, som heter "Quanto si bella" och gör för 
närvarande stor lycka i societeten". Musiken 
spelar åter upp. Det finnes ett par flickor bredvid 
och utan att tänka på riskerna kasta vi oss in i 
dansen.

Medan vi nu äro inne på ämnet om kvinnan, 
vill jag omnämna att vi på det området bestå oss 
med en mystifikation, som i dagligt tal och vänner 
emellan går under namnet Amy. Det ligger något 
så oförklarligt, gåtfullt öfver detta väsens upp
trädande, som inte ens en Sherlok Holmes skarp
sinne skulle kunna uppklara. Jag har aldrig sett 
Amy, kommer troligtvis aldrig att göra det, men 
ändå känner jag henne bättre än mig själf. Jag 
har hört hundratals entusiastiska skildringar öfver 
hennes utseende, gång, klädsel m. m., men alla 
äro de olika. Antingen är hon en fix idé, som 
särskildt utmärker djurgårdare eller också världens 
märkvärdigaste underverk. Per U1 grät, då han 
nämnde namnet Amy. Trillby, som stod bredvid, 
skrattade, men det var ett skratt, som andades 
hat och hämd. Per U1 fick brådt att ta afsked 
och skyndade hem medan fyra starka karlar och 
en polis kvarhöllo Trillby. Amy måste helt enkelt 
vara underbar. Det höll till och med Sjöberg 
med om och slog Ticken på käften, då han på
stod motsatsen. Slaget var hårdt och refererades 
dagen därpå i Dagens Nyheter under rubriken: 
"Störande uppträde på Strandvägen". Det var 
ingen som trott det om Sjöberg, alldenstund Sjö
berg under vanliga förhållanden är lika lugn som 
Ticken bråkig. Pelle anser att Tickens Amerika
resa inte längre är så brådskande utan förordar 
i stället en nationalsubskription för anskaffande 
af löständer och emaljöga åt Ticken.

Bröderna Sandkvist slogo inne på Feiths sönder 
en stol, som bägge ville sitta på. "Det är Amys 
stol" hade nån skojare sagt. Bröderna Sandkvist 
förneka numera släktskapet och hälsa aldrig på 
hvarandra, när de mötas. "Brorsan", spottade 
David fram, "det är luft, do you understand, osund 
luft, som man drar sig för." Härom kvällen för
sökte de gå midt igenom hvarandra. Det gick 
naturligtvis inte, och så blef det nya "Uppträden" 
i Dagens Nyheter.

Äfven Calle Wilhelmsson genomgår för när
varande en kris och nedlägger mera omsorg på 
sin yttre människa än som kan motiveras af hans 
inkomster. Hans förklaring om vinst på lotteri 
verkar enbart löjlig, men i går fick jag lösningen. 
Vid en dammig fönsterruta öfverraskade jag honom 
med tydliga bokstäfver skrifva "Amy". Det är 
synd om Wilhelmsson, och läkarna äro ju så dyra.

En kväll gick jag utåt Djurgården, som jag 
brukar ibland. På en bänk sutto Broke Mattsson 
och Braun tysta och stilla och stirrade ut öfver 
Djurgårdsbrunnsviken. Kvällen var onekligen 
vacker, och stjärnorna återspeglades i vattnet. En 
dålig vits från min sida rönte ingen uppmärksam
het, och en blygsamt framkastad metereologisk 
observation rönte samma öde. Med en förkänsla 
af att jag stod inför ett drama, som snart skulle 
få sin afslutning satte jag mig ned. Det dröjde 
en, två, tre timmar, men slutet kom. Ett fruktans
värdt slut. En stormakt som medlare skulle ingen
ting kunnat uträtta. Det var som Balkankrisen; 
händelserna måste ha sin gång. Vid den värde
ring, som släkter och vänner dagen därpå före
togo af kämparnas kvarlefvor befanns det, att 
Brauns värde på äktenskapsmarknaden var redu
ceradt till noll. Om Broke vill jag inte yttra mig, 
men hans bror framhöll, att en näfve benmjöl 
nog kunde anses som dubbelt värdefullare. Allt 
detta har Amy åstadkommit, men Djurgården är 
stor ... och miss Laisa, Olle och hela kvinnliga 
idrottsklubben ha lofvat oss räddning. Måtte de 
bara skynda! Fräls oss, vi förgås!

Alla stora händelser ha ett efterspel. Basaren 
var en stor händelse, följaktligen måste den ha 
sitt efterspel. Liksom alltid i dessa kraschernas 
och bankrutörernas tidehvarf är det en penninge
fråga det gäller. Det är en artikel i vårt lands 
främsta, ledande, kulturella organ, Idrottsbladet, 
som blottar hela ruttenheten i en moraliskt under
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minerad tid. I denna med en öfverlägsen stilistik 
och tankeskärpa författade artikel anger nämligen 
redaktören herr Paul Andersson basarens behåll
ning till 5 700 kr. under det vår egen högtbetrodde 
kassör redovisat för ett belopp som med ungefär 
3 000 kr. och några ören skiljer sig från det i 
Idrottsbladet angifna. Häpen frågar man sig också, 
hvar finnas dessa. Örena äro numera tillrätta- 
skaffade. Hårdt ansatt erkände kassören, att han 
användt dem till inköp af en lagerdricka och 
kaffe med dopp uti ett kafé på Odengatan. Men 
saken har nu blifvit än mera invecklad. Två från 
London inkallade detektiver tro sig ha funnit ett 
spår, som slutar på Idrottsbladets redaktion och när
mare bestämdt hos herr Paul Andersson. Herr 
Andersson, som på grund af sin ställning som 
militär medarbetare i Allehanda och krigsminister
aspirant vid eventuellt ministerskifte åtnjuter ett 
stort anseende, har ännu ej kunnat anträffas i och 
för förklaring. Tack vare våra utmärkta polis
hundar hoppas man dock under dagens lopp 
komma i närmare- kontakt med herr Andersson. 
Aftontidningarna meddela nu äfven den sensa
tionella underrättelsen, att kassör Carl Jahnzon 
försvunnit från sitt hem i Huddinge. Gåtan blir 
således än mera tilltrasslad, och flera London- 
detektiver måste inkallas. På alla stadens kaféer 
och restauranter diskuteras frågan, och tidningarna 
sända oupphörligt ut extrablad med senaste under
rättelser från efterforskningarna. Försvarsfrågan 
har i en handvändning förlorat allt intresse, och 
ett möte på Cirkus måste inställas på grund af 
bristande tillslutning. Ett meddelande i pressen, 
att herr Andersson skulle mottagit penningarna 
som ersättning för bollspelare, som öfverlämnats 
åt Djurgården — således en hvit slafhandel — 
dementeras nu som ett rykte saknande all grund, 
likaså påståendet att Jahnzons villa under dagen 
nedbrunnit. Senaste nyheten är, att fyra polis- 
hundar i ursinnig fart passerat Skanstull på väg 
söderut. I nästa medlemsblad kommer ytterligare 
meddelanden om händelsernas utveckling att 
lämnas.

P. S.
Då jag åtog mig den svåra uppgiften, att på 

ett medryckande, underhållande och sakrikt sätt 
skildra förloppet af basaren 1913, kände jag mitt 
ansvar både inför den nuvarande generationen och 
de efterföljande. Jag anser också själf, att jag 
på ett öfverlägset sätt skildt mig från denna min 
uppgift. Att det ändock finnas personer, som 
hysa en motsatt åsikt, kan jag förstå af de massor 
af anonyma hotelsebref, som nu dagligen vräkas 
öfver mig. I stället för att förskräckas inför denna 
smutsflod har jag tagit den som en kärkommen 
anledning, att än en gång träda fram inför Svenska 
folket, och med samma anspråk som fotbolls
förbundets sekreterare anse mig som en missför
stådd Jakob Larsson. Trots att den ledande prin
cipen för mitt bedömmande af andras handlingar 

mot min egen person alltid varit: där synden 
öfverflödar, där öfverflödar och nåden, har jag 
ändå hållit det som en bjudande plikt att meddela, 
att min åsikt om nyttan af straffsparkar betydligt 
afviker från den af centerforvard Melker utta
lade. Äfven jag är nämligen en människa med 
mänskliga svagheter. I vredesmod tillåter jag mig 
snart sagt hvad som helst, och ingen torde hel
skinnad komma ur skotthållet för min revolver. 
Omgärdad, som jag är, med en massa paragrafer 
ur Sveriges Rikes lag om den personliga säker
heten fruktar jag därför hvarken "blanka knifvar 
eller mörka kvällar". Ett eventuellt dödsfall från 
min sida torde därför vara ett tveeggadt svärd, 
som skulle lämna djupa spår efter sig äfven hos 
tillskyndarne. Att mitt lif dessutom är af bety
delse äfven ur rikets säkerhetssynpunkt framgår 
af en i dagarna mig tillsänd mobiliseringsorder. 
Därtill högt olycksfalls-, skade-, hagel-, brand-, 
stöld- och lifförsäkrad torde ett alltför oöfverlagdt 
förflyttande af min person till en annan planet 
äfven ur national-ekonomisk synpunkt förorsaka 
svåra rubbningar. Min tillit till mitt verk är därför 
fortfarande lika stor. Jag är öfvertygad om, att 
den, som med allvar och andakt genomläst det
samma skall förstå den stora mission, jag haft att 
fylla. Du bör antingen Du vill eller inte gripas 
af den stämning som genomandas min skapelse, 
inse dina svagheter och med det snaraste hänvända 
dig till din själasörjare.

Högaktningsfullt 
Einar Johansson.

Prisutdelning.
Föreningen anordnar sin sedvanliga årsfest 

å Strand hotell den 10 dec. kl. 8 e. m. Pris- 
utdelning för under året afhållna täflingar.

Supé och dans.
Pris för Supéen Kr. 3:50

Sammanträde.
Skidafdelningen har sammanträde fredagen 

den 12 dec kl. 8 e. m. å Anglais, Stureplan.
Val af styrelse och uppsättning af täflings

program för vintern.
Kommen mangrant!

________ Styrelsen.
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Sim prof.
För dem, som ej aflagt simkunnighetsprof 

för idrottsmärket, kunna aflägga detta vid 
Mälarebadet måndagen den 15 dec. kl. 8 e. m.

Styrelsen för allmän idrott.

Kontrollanter
för idrottsmärket, som kontrollerat idrottsprof, 
torde snarast möjligt aflämmna resultaten till 
sekreteraren för allmän idrott, A. Hallgrén, 
Upplandsgatan 29, Allmän tel. Vasa 25 98, 
träffas efter kl. 7,30 e. m.

Fotbollsspelets uppryckning.
Hr Hjertberg framlägger en plan för träningen.

Vår framstående tränare i allmän idrott hr E. 
W. Hjertberg har till Fotbollsförbundet inlämnat 
följande skrifvelse med råd. för ordnandet af 
träningsarbetet. Denna erbjuder stort intresse och 
införes därför i sin helhet.

Den svensk-danska federationsmatchens utgång 
har förorsakat en oändlig diskussion om huru 
dåligt det måtte vara ställdt inom den svenska 
fotbollsidrotten och en massa förslag huru det 
skall ordnas hafva sett dagen. Det enda förslag 
som haft någon mening synes mig vara planen 
att starta en svensk Corinthianklubb, men detta 
förslag möttes af motstånd. Skall man komma till 
ett resultat tror jag att en sådan klubb skulle vara 
af en alldeles särskild betydelse. Och en sådan 
klubb kan komma till stånd, kan arbeta utan att 
göra intrång på de andra klubbarnas arbete.

Vill man inom rimlig tid åstadkomma ett verkligt 
svenskt fotbollslag då måste man på allvar taga 
itu med arbetet, då hjälper det icke med protest
möten, resolutioner och kritik af vad som varit. 
Då måste man se bort från de små intressena och 
enigt samlas till arbetet. Man måste handla.

Hvarför ha de svenska federationslagen miss
lyckats så grundligt i matcherna mot Danmark? 
Icke är det ledningens fel, icke är det enbart 
uttagningskommitténs skuld, ty uttagningskommit
tén har under nuvarande förhållande knappast 
kunnat göra det bättre, enär föreningsintressena 
lagt hinder i dess väg. Har Sverige så många goda 

tränade spelare för närvarande att det är möjligt 
att sätta ihop en elfva, som med utsikt till framgång 
kan taga upp kampen mot danskarna? Förvisso 
icke. Men underlägsenheten är ej heller så stor, 
som man skulle döma af målresultaten i de två 
federationsmatcherna. De svenska spelarna äro 
goda bollbehandlare och ha en god uppfattning 
af spelet. Vid spel mot underlägsna motståndare 
framträder också detta, men möta svenskarna 
öfverlägsna motståndare då går det alldeles på 
tok. Då komma bristerna fram. Och dessa brister 
äro i allt väsentligt beroende på fel i träningen. 
De spelande äro ej snabba och kvicka nog och 
ha ej den oundgängliga förmågan att snabbt kunna 
utföra hvad deras tanke säger dem. De veta nog 
hvad de skola göra, men de omsätta tanken för 
sent i handling. Det är rationell träning som först 
och främst behöfves.

Enligt min åsikt är det bästa sättet att nå ett 
godt resultat att man till en början bildar två stora 
fotbollsklubbar i Stockholm och Göteborg med 
hufvudsakligt syfte att sörja för träningen af våra 
bästa spelare. Om jag nu håller mig till Stockholm, 
skulle man här bilda en klubb efter ungefärligen 
de principer som kommit till synes i förslaget till 
den svenska Corinthianklubben, som toge hand 
om de bästa spelarna från Stockholm och Mellan
sverige och som inriktade sitt arbete på träningen af 
dem.

Denna klubb skulle på grundval af årets matcher 
taga ut ett tjugotal spelare redan i år. I februari 
skulle därefter träningen börja och drifvas efter 
samma metoder som för idrottsmännens träning. 
Denna träning skull fortgå till fram i maj utan 
att några andra matcher än lättare träningmatcher 
spelades. I midten af maj är det lämpligt att arran
gera en match Stockholm—Göteborg och efter 
denna kan det representativa laget tagas ut. Efter 
ett par tre matcher bör ett dylikt lag vara i sådan 
form, att man kan våga upptaga striden mot starka 
utländska motståndare.

För undervisning i spelets teknik bör i maj en 
skicklig engelsk fotbollslärare inkallas. Den för
beredar de träningen kunna vi däremot sköta utan 
hjälp utifrån. Och det är enligt min mening på 
denna förberedande träning, som största vikten bör 
läggas. Det har tränats oförståndigt, man har låtit 
spelarna deltaga i ansträngande matcher tidt och 
tätt ehuru de icke varit på långa vägar tränade. 
En spelare, som ger sig med i matcher och ej 
tränat eller tränar kan aldrig nå den form och 
skicklighet, som han skulle därest han tränade på 
ett förnuftigt sätt. Man kan icke lära sig spelets 
detaljer, ej komma i form genom att bara deltaga 
i täflingar. Det fordras minst två månaders träning 
utan täfling för att bli i form. Träningen bör om
fatta löpning, promenader samt allehanda öfningar 
med bollen.

Dessa öfningar skola bedrifvas så att spelarna 
sedan i spel instiktmässigt utföra dem. Det säger 
sig själft att ledningen af denna täfling ej bör ligga 
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i händerna på föreningarna, då det gäller att få 
fram ett representativt kombinerat lag. Men det 
bör betonas att denna träning icke alls lägger 
något hinder i vägen för de nuvarande förening
arnas arbeten. Det kan icke skada deras intressen, 
att några af deras spelare erhålla en rationell träning, 
hvilken sedan bör komma föreningarnas lag till
godo. Jag kan icke föreställa mig att den påtänkta 
klubben genom sina få matcher skall behöfva 
konkurrera med de öfriga föreningarna. Det kan 
aldrig bli tal om att man för träningen af ett fe
derationslag skall behöfva draga bort spelarna 
från sina föreningar. Den enda fordran man måste 
ställa på de spelare, som skola lägga sig i träning 
under den kombinerade klubbens ledning är att 
de ställa sig tränarens råd till efterrättelse och icke 
deltaga i några täflingsmatcher, förrän de kommit i 
form.

Man drar sig icke för att utkasta det mest kri
tiklösa klander mot ledningen för det olyckliga 
resultatet i federasionsmatcherna. Men när det 
göres försök att råda bot för bristerna, då finner 
man till sin förvåning att de, som varit ifrigast 
att klandra, ej kunna se bort från sina små ensidiga 
intressen. Då är det ej tal om nationens ära längre 
utan föreningsintressena behärska allt. Vill man 
verkligen värna om landets anseenden, då får man 
icke se endast och allenast på de egna intressena, 
utan äfven vara beredd att offra något för det stora 
målet. För den som vill se saken i stort måste det 
stå klart att hela vår fotbollsidrott och våra före
ningar ha nytta af att något göres för att få 
ett starkt kombineradt lag. Just nu måste något 
göras så att ej intresset för fotboll försvinner och 
detta i sin tur går ut öfver klubbarna. Vår fot
bollspubliks högsta önskan är att få se ett svenskt 
lag, hviket är starkt nog att vinna eller åtminstone 
förlora med heder. Uteblir detta skall mycket af in
tresset för fotboll gå förloradt.

Man gjorde gällande vid det sammanträde som 
hölls för att bilda den svenska Corinthianklubben 
att man icke kunde eller borde göra något med 
mindre man fick höra de aktiva spelarnas mening. 
Jag är öfvertygad om att de aktiva spelarna med 
glädje skola omfatta tanken på en sådan kom
binerad klubb om man blott vill göra klart för 
dem hvad saken gäller och deras föreningsstyrelser 
ej lägga hinder i vägen. Får de veta att det icke 
är fråga om någon konkurrens med deras gamla 
klubbar, att man ej vill draga dem därifrån utan 
endast skaffa dem träning och därigenom bli i 
tillfälle att få fram ett representativt lag så skola 
de ej hålla sig borta. Det gäller nu blott att skaffa 
personer, som äro villiga att oegennyttigt hjälpa 
till med träningsarbetet och anskaffa de medel som 
erfordras.

E. W. Hjertberg.

Fotbollförbundets styrelse har uttalat sin fulla 
anslutning till skrifvelsen samt hemställt hos trä
ningskommittén för allmän idrott att dess tränare 
äfven skulle få i mindre utsträckning användas för 
fotbollspelarnas träning. Meningen vore att trä
narne i England först skulle studera de engelska 
fotbollspelarnes träningsmetoder.

Regler för backlöpning
öfverenskommelse mellan Sverige och Norge.

Anloppet.
Fri och ledig hållning, armarna vid sidan, benen 

mycket svagt böjda, knäna hälst tätt tillsammans, 
den ena foten litet framom den andra, hela ställ
ningen naturlig — icke styf; skidorna tätt till
samman.

Är anloppet mycket ojämnt, bör öfverkroppen 
vara litet framåtböjd, främre foten sträckes något 
fram - afpassadt efter ojämnheternas storlek — 
för att vara förberedd att möta dessa. Kropps
tyngden föres då något öfver på bakre benet, som 
samtidigt böjes mera. Det främre knät bör under 
framåtsträckningen icke skiljas från det andra, med 
mindre loppet är särdeles ojämnt. Under anloppet 
skall skidlöparen föra sig lugnt och ledigt.

Anm.: Hjälpmedel såsom staf eller dylikt må 
ej användas.

Satsen,
För öfvergången till hoppet böjes öfverkroppen 

mera framåt och knäna böjas mera och mera. 
Kroppstyngden lägges mycket framöfver. Den ena 
foten litet framom eller i bredd med den andra. 
Fötterna tätt tillsamman.

Vid stupets ytterkant rätas öfverkroppen upp 
och kastas framöfver, knäna sträckas kraftigt.

I luften.
Det finns två typiska former.
1. Rak hållning. Hela kroppen uppsträckt, 

utan styfhet, — med lutning framåt, afpassad efter 
underbacken.

2. Hållning med uppdragna ben ("opträck"). 
Efter satsen drages benen kraftigt upp. (Icke 
framåt).

I båda ställningarna skidorna tätt tillsamman, 
paralella och i samma plan. Från stupets ytterkant 
bringas skidorna så småningom paralellt med 
underbacken vid nedslaget, genom att fot, vrist 
och tår sträckas nedåt. Blicken bör vara riktad 
mot den del af underbacken, där nedslaget skall 
ske, så att man är fullt förberedd på ett säkert 
och stadigt nedslag.

Armrörelserna skola vara lugna.
Anm.: Det kan för öfrigt icke gifvas fullt 

uttömmande och bindande regler för huru ställ
ningen skall vara. Det kan bero på olika före
förhållandena väderlek, backens beskaffenhet m. m. 
Hufvudsaken är att det visas skidlöparefärdighet 
med full behärskning af kropp och skidor.

Nedslaget
skall ske spänstigt och behärskadt (icke styft), hela 
kroppen väl afbalanserad. Vid nedslaget böjas 
knäna, främre benet sträckes genast fram med 
något böjdt knä, bakre benet som regel mera 
böjt. I mindre brant underbacke och i dåligt 
före bör främre benet sträckas särdeles långt 
fram.

Skidorna tätt tillsamman och paralella med 
backen.
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Nedfärd.
Efter nedslaget intages samma ställning som i 

anloppet.
Svängen,

(Telemarksvängen) sker på två olika sätt:,
1. Tyngden väsentligen på inre skidan i svän

gen. Kroppen hålles mycket inåt-bakåt på inre skidan. 
Inre skidan skjutes fram, ställes på kant till sväng
sidan, hvarvid med en kraftig vridning af foten 
hela skidan böjes mycket af det våldsamma trycket 
och löper inåt i en båge. Yttre skidan hålles 
intill och något bakefter inre skidan och följer 
med i svängen.

Armarna ut till balans.
2. Tyngden väsentligen på yttre skidan i svän

gen. Kroppen hålles mycket inåt och något framåt. 
Yttre skidan framskjutes godt, ställes på innerkant 
och bringas i skärställning inåt vid vridning af 
foten, hvarvid svängrörelsen uppstår (se 1). Inre 
skidan följer med i svängen, med spetsen tryckt 
till den yttre skidan, allt efter svängens våld
samhet.

Armarna ut till balans.
Utförandet af svängen ingår icke i bedöm

ningen.
Bedömning.

Såväl för stil (skid- och kroppsföring) som för 
stående språngs hopplängder gifves poäng från 
20—0.

För poängsiffrornas användning lämnas härmed 
följande vägledning:

Man utgår ifrån att den täflande vid starten har 
20 poäng, och drager man sedan af poäng allt 
efter som den täflande under loppet gör fel mot 
den uppsatta normen.
T. ex.: för osäker löpning i öfverbacken göres 
1 till 2 poängs afdrag.

För felaktig ansats 1 till 4 poängs afdrag.
Hållning och skidföring i luften 1 till 7 poängs 

afdrag.
Nedslaget och löpning efter nedslaget osäkert 

1 till 4 poängs afdrag.
Fall i öfverbacken 20 poängs afdrag.
Fall i nedslaget 10 poängs afdrag.
(Att huka sig ned och sätta båda händerna i 

marken räknas för fall).
Fall efter nedslaget 6 poängs afdrag.
(För att det skall räknas för fall ef ter nedslaget 

skall den täflande hafva stått omkring 10 meter 
efter nedslaget).

Fall vid öfvergången till planet vid backens fot 
4 poängs afdrag.

Anm.: Vid bedömning användes i regel hela 
poängtal.

Poängsättning för hopplängd.
För längsta stående hopp i hvarje klass gifves 

20 poäng, oafsedt att vidkommande löpare endast 

har detta stående hopp. För öfriga hopp uttages 
sedan poängen af bifogade tabell.

Hopplängden mätes från stupets öfverkant till 
nedslagets midt med 1/2 meters noggrannhet.

Hopplängdpoäng erhålles för stående hopp och 
för hopp med fall på planet.

Poängberäkning.
a) Poängsiffran för hvarje enkelt hopp erhålles 

genom att addera poängerna för stil och hopp
längd samt dividera summan med 2.

b) Poängtalet för resp. löpare hos hvarje dom
are erhålles genom att addera poängsiffrorna för 
hvarje hopp.

Vid kombinerad löpning divideras den upp
komna summan med hoppens antal.

c) Slutpoängen för hvarje löpare erhålles genom 
att sammanlägga poängantalen hos resp. domare.

Vid kombinerad löpning divideras den upp
komna summan med domarnas.

Poängberäkning för kombinerad.
Första man å terränglöpningen erhåller 20 poäng 

eller samma som bästa man i backlöpningen. För 
öfriga deltagare beräknas 1 eller 1 1/2 poängs af
drag för hvarje 2 min. hvarmed deras tider öfver
stiga bästa tid, beroende på förets beskaffenhet, 
banans längd m. m.

Ordningsföljden mellan de täflande erhålles 
genom att sammanlägga slutpoängerna för back
löpning och terränglöpning.

Skytte.
Skyttetäflingarne under basaren.

Som afslutning på D. I. F:s basar förrättades 
prisutdelning efter de under basaren pågående 
skjuttäflingarna. Dessa hade rönt synnerligen liflig 
anslutning och öfver ett hundratal skyttar ha del
taget. Bland de utmärkta resultaten märkes K. 
Thunlunds 30 serier på femtio poäng mot 10- 
ringad tafta. I triangelskjutningen sköt Gunnar 
Rönn, eröfraren af konungens hederspris vid jubi
leumstäflingarna i somras, 48 poäng af 50 möjliga. 
Prislistan fick följande utseende:

5 skott mot 10-ringad tafla.
Konrad Thunlund 50 poäng
John Kragsterman 50 „
Åbrant 50 „
E. Strandman 50 „

5 skott mot 10-delad triangel:
Ounnar Rönn 48 poäng
K. Thunlund 47 „
V. Lejon 45 „
J. Kragsterman 45 „
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Afgifter i D. I. F.
Inträdesafgift...................... Kr. 2: —

Inträdesafgiften skall alltid åtfölja ansökan om 
inträde, om denna skall blifva upptagen till be
handling.

Årsafgift, ålder 16-20 år . Kr. 3: —
„ „ öfver 20 år „ 5: —

*Ynglingaafdelningen, årsafgift „ 2: —
*Damafdelningen, årsafgift . „ 3: —
*Passiv ledamot, årsafgift. . „  5: —

Ständigt ledamotskap kan erhållas mot en 
afgift i ett för allt af Kr. 30: —.

Föreningsmärken och halsdukar i föreningens 
färger, finnas att köpa å expeditionen.

Pris för märken: stora . . Kr. 2: —
„ „ „ små . . „ 1:50

Halsdukar pr st..................„ 1: —
* Erlägger ingen inträdesafgift.

Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1913.
Ordförande: C. Hellberg, Linnégatan 80.

A. T. 4434. R. T. 127 45.

v. ordförande: A. Hedjersson, Saltsjöbaden.
R. T. och A. T. Saltsjöbaden 129.

Skattmästare: V. N. Petsén, Riddaregatan 17.
A. T. 127 & 58 42. R. T. 75 38.

v.skattmästare: E. Ekberg, Skånegatan 18, 3 tr.
A. T. Söder 51 10.

Sekreterare: D. Sandqvist, Grefturegatan 48.
A. T. Österm. 41 62.

v. sekreterare: C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45.
A. T. 223 51.

Intendent: E. Lemon, Vestmannagatan 24.
A. T. Vasa 2060.

v. Intendent: E. Nilsson, Engelbrektsg. 43 B.
A. T. Österm. 57 72.

Styrelsel.: G. Frykman, Hornsgatan 34.
A. T. Söder 696.

A. Norling, Hornsberg.
R. T. 7920. A. T. 154 49.

B. Nylund, Döbelnsgatan 3.
A.T. 43 43, Saltsjöb.81. R.T.Norr 1 07.

F.. Dahlström, Vestmannag. 68.
A. T. Vasa 48 88.

Suppleanter:
J. af Klercker, Torstensonsgatan 7.

R. T. 13765.

E. Johansson, Riksbanken.
C. Jahnzon, Huddinge.

R. T. Huddinge 45.

Föreningens expedition är hos herr V. N. Petsén, 
Riddaregatan 17. A. T. 127 och 5842, R.T. 7538.

Tranebergs Idrottspark

Rikstel. 15 86. Allm. Tranebergsbro 66.

Afdelning för allmän idrott:

Ordförande: Carl Jahnzon (se ofvan).
Sekreterare: A. Hallgren, Upplandsgatan 29.

A. T. Vasa 25 98, R. T. 140 97 (före kl. 3 e.m.)
Materialförv.: E. Almlöf, Rådmansgatan 48, 3 tr.

R.T. 147 52, A. T. 267 68.
Supleanter: K. Sundholm, Skepparegatan 46.

A. T. Österm. 60 07.

E. Nilsson (se ofvan).
D. Sandqvist (se ofvan).
A. Hammarström, St. Nyg. 27,1 tr. ö.g.

Afdelningen för fotboll och bandy:

Ordförande: G. Frykman.
Sekreterare: E. Lemon.

Gustaf Johansson.
R. Wicksell.

Afdelning för Lawntennis:

Ordförande: Alg. Nilsson, Birgerjarlsgatan 29.
A.T. 53 70. R. T. 90 52.

Sekreterare: A. Anderberg, Kungsträdgårdsg. 14.
vice sekr: B. Schwartz, Wollmar Yxkullsg. 15.

Afdelning för Brottning:

Ordförande: Hjalmar Johansson, Frejgatan 31.
Sekreterare: S. Olsson, Katarina Brandstation.

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar 

lämnas af:

För simning:
J. af Klercker (se ofvan).

För skytte:
C. O. Petsén (expeditionens adress).

För velocipedåkning:
Nils Willnow, Prestgårdsgatan 19, 3 tr.

A. T. Söder 350 84.



Hrr Principaler och 
Arbetsgifvare!

Hänvänd Eder vid 
behof af arbetskraft till 
Olympiska Sällskapets 
platsanskaffningsbyrå, 
som kostnadsfritt 
förmedlar platser åt 
välrekommenderade 
idrottsmän. Adress: 
Olympiska Sällskapets 
platsanskaffningsbyrå, 
Fredsgatan 8. Riks: 
147 54, 147 52 och 
Allm: 26768, 26908.



Stockholm 1913. C. A. Löjdquists Tryckeri.


