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Djurgårdare.
FRITS LJUNGBERG.

Vidstående bild visar en person, som 
under hösttäflingarne de senare åren 
och i år därjämte under sommaren visat 
sig på innerbanan. En del kanske vetat 
hvem han var, men för stora flertalet 
af djurgårdare är det nog okändt att 
han varit en af Djurgårdens idrotts
förenings främsta idrottsmän, som skurit 
lagrar icke blott i Sverige utan äfven 
i utlandet. Frits Ljungberg var redan 
som skolpojke en af Södra latins främsta 
gymnaster och ledde under flera år 
dess gymnastiktrupp. Snart nog började 
han äfven med idrottsöfningar och in
trädde 1896 i den då nybildade idrotts
föreningen Kamraternas Stockholms
krets, där han täflade i både hopp, kast 
och löpning med goda resultat ehuru 
täflingarne ägde rum på landsväg. Året 
därpå inträdde han i D. I. F. och där 
nådde han sina bästa resultat. Som 
tränad gymnast var det icke några speci
ella grenar han egnade sig åt utan han 
deltog i litet af hvarje och var särskilt

en styf femkampare. Det skulle föra för 
långt att redogöra för alla hans segrar. 
Det kan räcka med att omtala att han 
vid de stora täflingarne i Köpenhamn 
1898 segrade i femkamp och spjut
kastning samt att han segrade i fem
kamp i Norrköping 1899 och i Gäfle 
1901.

Efter att ha aflagdt mogenhetsexamen 
inträdde han vid Gymnastiska central
institutet och deltog 1900 i den svenska 
gymnastiktruppen till Paris och Berlin, 
hvarvid han i sistnämnda stad eröfrade 
flera pris vid idrottstäflingar. Vid de 
första nordiska spelen i Stockholm 1901 
deltog han i fäktning och hemförde 
tredje pris efter ett par af sina lärare och 
före utlänningar och öfriga svenskar. 
Äfven i skarpskjutning har han deltagit 
med stor farmgång. Det kan för öfrigt 
omnämnas att han jämte L. Schånberg 
och H. Sjöberg var de första som iförda 
studentmössa deltogo i idrottstäfälingar, 
för hvilket de fingo uppbära mycken
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smälek, då det icke ansågs passande att studenter 
deltogo i dylikt.

Efter att ha genomgått Centralen har han haft 
gymnastikinstitut i Bryssel och där tagit en liflig 
del i idrotten. Han deltog ännu för tre år sedan 
aktivt och uppnådde då så goda resultat som 
35 meter i diskus och 44 i spjut med bästa hand. 
Spjutkastningen har han för öfrigt infört i Belgien, 
liksom han verksamt bidragit till den svenska 
gymnastikens utbredning där.

De svenska idrottsmän som på hans eller annat 
initiativ gästat Belgien ha därunder på det bästa 
tagits om hand af Ljungberg och torde alla bevara 
honom i godt minne.

Inom D. I. F. var Ljungberg icke blott den 
duktige idrottsmannen och glade och gode kam
raten utan han har äfven tagit del i arbetet inom 
styrelsen. Har var föreningens ordförande under 
ett år i slutet af 1890-talet samt satt flera år i 
styrelsen i andra funktioner. Personligen är han 
en mycket treflig och skämtsam kurre, omtyckt af 
alla han kommer i beröring med.

Program för årets klubbmästerskaps
täflingar i allmän idrott.

Söndagen den 26 september: 400 m. och häck
löpning 110 m., stafhopp och diskuskastning.

Täflingarna afhållas å Östermalms idrottsplats 
med början kl. 10 f. m.

Enligt styrelsens beslut hafva bestämmelserna 
ändrats sålunda att mästerskapstecken hädanefter 
utdelas i hvarje gren.

Fotboll.
D. I. F. - G. A. I. S.

Göteborgs Atlet- och Idrottssällskaps lag har 
under senare åren förvärfvat sig anseende som 
ett mycket godt lag samt i år genom segrar öfver 
Göteborgskamraterna och eröfrandet af distrikts
mästerskapet ytterligare befäst detta anseende. Det 
är också otvifvelaktigt ett homogent och kraftigt 
lag, alltför homogent enligt referentens åsikt, ty 
i dess match mot D. I. F. på Råsunda den 22 au
gusti syntes att det saknade vissa betingelser för 
att bli verkligt tiptop. Ett lag som liksom D. I. F:s 
är sammansatt af spelare från olika samhällsklasser 
och yrken blir icke så ensidigt som ett där spelarne 
utgöras enbart af t. ex. arbetare eller enbart skol
ynglingar. Ett af olika element sammansatt lag 
blir mera mångsidigt. Detta är min åsikt, men 
kan naturligtvis vara en missuppfattning. Härtill 
kommer att Gais saknade den vighet, som antingen 
kan vara medfödd eller förvärfvad genom flitigt 
umgänge med Lings gymnastik, men som är nöd
vändig för spelare på de flesta platserna i laget,

I den nämnda matchen mot Gais framgick det 
att D. I. F. nu fått en forwardskedja, som förstår 
att det gäller att få in bollen i motspelarnes mål. 
Forwards visade en glädjande offensivanda och 
förmåga att utnyttja tillfällena.

Spelet var större delen af matchen mycket godt, 
men mot slutet gick det sönder, möjligen beroende 
på trötthet förorsakad af den tunga planen och 
tryckande luften. Försvaret var bra. Backar och 
halfbackar visste ibland icke hvar de hade hvar
andra utan öppnade luckor för motståndarne.
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För att laget skall kunna eröfra mästerskapet 
behöfs dock ännu någon rent fysisk träning samt 
samträning så att allt går som smort.

Den nämnda matchen slöt med djurgårdarnes 
seger och 5 mål mot 2 (3 — 0, 2 — 2).

Lagets uppställning var: Öhrström, M. Johans
son, Backlund, Nordenskjöld, Vicksell, V. Jansson, 
G. Johansson, E. Olsson, Bogren, Söderberg och 
Karlstrand.

Svenska mästerskapets andra omgång.
I svenska fotbollsmästerkapets andra omgång den 

5 september möttes. D. I. F. och Hälsingborgs I. F. 
i Tranebergs idrottspark inför knappt halftannat 
tusental åskådare.

D. I. F. ställde upp med följande lag: Öhrström,
M. Johansson, Hemming, Ekberg, Wicksell, Jansson, 
G. Johansson, Olsson, Bogren, Söderberg och 
Karlstrand.

Hälsingborgs I. F. hade ett mycket godt lag, 
men djurgårdarne voro bättre så länge de voro 
fulltaliga. De kommo ned i en rad vackra anlopp 
och en hel del vackra skott skötos eller nickades 
mot målet, dock utan resultat. I midten af första 
halftid fick Wicksell näsan illa skadad vid en 
kollision samt var därmed ur leken. Einar Olsson 
gick ned i halfbackskedjan och utfyllde där Vick
sells plats nästan lika bra som han själf men efter
lämnade ett stort tomrum i forwardskedjan. Det 
lyckades visserligen för djurgårdarne äfven i fort
sättningen att komma upp till Hälsingborgsmålet, 
men kraften i anfallen var borta och möjligheten 
till att göra mål betydligt reducerad. Å andra 
sidan sviktade icke djurgårdsförsvaret utan af
visade, ehuru stundom med ansträngning skåning
arnes alla angrepp.

Matchen måste spelas om då intetdera laget 
kunde göra mål.

Oldboyslaget.
För ett par år sedan var intresset för fotbolls

spel ganska stort bland oldboys och det fanns 
rätt många dylika lag. Nu synes det hvad Stock
holm beträffar endast vara djurgårdare, som uppe
hålla intresset. Träningen har bedrifvits med ganska 
stor energi ehuru det varit midt under sommaren 
och föreningen har fått ihop ett godt lag. De 
flesta spelarne utgöras af f. d. spelare i föreningens 

första lag, men på deras tidigare bragder torde 
vara tämligen okända för medlemmarne försöka 
vi oss på en liten presentation.

För att börja med målvakten så kallas han oftare 
Rowland eller rättare Rowlandson än sitt i dopet 
undfådda namn Robert Andersson. Ifrån att ha 
varit en af I. F. Sleipners bästa 400-meterslöpare 
ehuru han aldrig deltog i täfling kom han in i 
D. I. F:s första lag som målvakt 1904 och kvarstod 
under flera år. Han ansågs och torde äfven varit 
en af Stockholms bästa målvakter ehuru han sällan 
fick visa sin skicklighet. Det nya namnet erhöll 
han i arf af Corinthians framstående målvakt.

Högerbacken Calle Jahnzon är lagets tyngsta 
spelare och kanske den till spelåren äldste. Han 
var med i första laget redan för femton år sedan 
och spelade sedan med i 8—9 år fruktad af alla för 
sin styrka och snabbhet. Han spelade bl. a. med 
i det kombinerade stockholmslaget mot Corinthian 
1904.

Nästan lika gammal som spelare är vänsterbacken 
Hj. Skoglund ehuru han förnämligast skar sina 
lagrar i andra laget enär han rätt snart for utom
lands och jagade sjöröfvare eller själf utöfvade 
detta ädla yrke. När han förr i världen spelade 
back låg han ofta uppe bland forwards och sköt 
mot mål. I Södertelje ansågs han som Sveriges 
bästa back.

Högerhalfbacken Hj. Åkerholm har icke tillhört 
något af föreningens fotbollslag, men under skol
tiden varit en ganska god spelare. För öfrigt är 
han en framstående skytt, hvarför man torde akta 
sig att säga något ofördelaktigt om honom.

Centerhalfbacken Putte Öhman är för ny som 
oldboys och har ännu icke slutat spela i yngre 
lag hvarför han är tillräckligt känd utan presenta
tion. Han har väl i snart 10 år spelat i D. I. F:s 
olika lag.

Vänsterhalfbacken Hj. Bohlin är nyligen presen
terad i medlemsbladet, hvarför det endast behöfver 
tilläggas att han som synes nu intagit den plats 
i oldboyslaget han tidigare haft i första laget.

Högerytter John Bomgren har tidigare endast 
obetydligt spelat med i föreningens lag, hvaremot 
brodern Oskar var kapten i första laget en gång 
i världen. John har dock spelat ganska mycket 
fotboll och sköter sin plats.

Högerinner H. Holmerin är en gammal spelare 
från den tid, då föreningen hade ett kraftigt andra



68 DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS MEDLEMSELAD

lag. Han spelade med där under flera år och var 
en mycket god spelare.

Centerforward A. Schörling kom från Öster
malms I. F. in i D. I. F. Han spelade centerforward 
i det kombinerade stockholmslaget 1904 mot 
Corinthian samt var den ende som under turnén 
kunde göra mål på engelsmännen, hvilket han 
för öfrigt gjorde med sin speciella "Schörlings
kick". Han är fortfarande farlig framför mål.

Vänsterinner B. Möller har under många år 
spelat i försvaret i D. I. F:s lag, först i andralaget 
och sedan flera år i första samt var en mycket 
effektiv halfback. På senare år har han spelat i 
Södra Sverige.

Vänsterytter G. Kleiner har icke tidigare tillhört 
föreningen utan spelat många år i Västermalms
I. F. Han är liksom de öfriga två i vänstervingen 
fotbollsdomare.

Lagets första match för året spelades den 8 au
gusti i Uppsala, då D. I. F. visserligen låg öfver, 
men icke kunde göra mål på motståndarne från 
Uppsala oldboysklubb. Matchen blef oafgjord med 
0-0.

Den 22 augusti möttes lagen åter, denna gång 
på Råsunda och då segrade djurgården med 3 — 1 
efter ett mycket lifligt och roande spel.

Ännu en seger för oldboyslaget.
De 5 september spelade D. I. F:s oldboyslag en 

ny match och denna gång mot Södermalms I. K:s 
oldboys. I djurgårdslaget hade Rowland i målet 
ersatts af Bertil Jacobsson samt Åkerholm som 
högerhalfback af Axel Norling. Södermalmarnes 
lag bestod visserligen nästan helt af gamla f. d. 
spelare, men de kunde icke mäta sig med djur
gårdarne. Målresultatet blef dock icke större än 
1, gjort första halftid af Schörling.

Allmän idrott.

Distriktsmästerskapen.

Årets distriktsmästerskapstäflingar i allmän idrott 
höllos den 14—15 augusti i Stadion. Första dagen 
bjöd på varmt och vackert väder medan den andra 
dagen rådde kyla. Täflingarne voro ojämna; i en 
del startade ganska många och goda idrottsmän, 
medan i andra de täflande voro få. Ett par grenar 
måste inställas af brist på deltagare.

Djurgårdens I. F. hade anmält en liten trupp, 
som skötte sig ganska bra ehuru endast ett mäster
skap blef resultatet.

C. Jahnzon deltog i vikt- och släggkastning. I 
förstnämnda gren fick han icke upp sina bästa 
kast och måste därför nöja sig med andra plats. 
Däremot var han god i släggkastning och nådde 
där sitt bästa täflingsresultat.

R. Skoglund visade en tämligen god form i 
kula och diskus och tog hem ett andra och ett 
tredjepris.

G. Johansson förföll att ännu ha en det träning 
ogjord. I 100-meterslöpningen kom han icke med 
till finalen och i längdhoppet hade han icke nog 
fart i anloppet. Han blef fjärde i sistnämnda gren 
med 6,02 m.

E. Silfverstrand löpte bra på 400 meter och 
placerade sig andra. Han kan dock komma längre.

K. Alm gjorde en öfverraskande god löpning 
på 10,000 m. och hängde som en igel i hälarna 
på Öhman ehuru denna genom ideliga ryckningar 
försökte komma fri. E. Hellgren blef sjunde man 
medan A. Berglund utgick fem hvarf från målet.

Resultaten voro:
Löpning 100 m. 1. E. Bergström M. I. K. 11,5, 2.

J. Larsson d:o 11,5, 3. E. Norrlöf K. I. K.
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Löpning 200 m. 1. J. Larsson M. I. K. 23,3, 2. E.
Bergström d:o 23,4, 3. E. Cederlöf Kustart. 23,5

Löpning 400 m. 1, H. Löjdquist I. K. Göta 52,3,
2. E. Silverstrand D. I. F. 53,4, 3. A. Bohlin I.F.K.

Löpning 800 m. 1. N. Muller Linnéa 2.02,6, 2. A.
Bohlin I.F.K. 2.02,7, 3. N. Carlsson F.I.F. 2.03,4.

Löpning 1 500 m. 1. J. Zander M. I. K. 4.08,2. 2.
N. Müller Linnéa 4.12,6, 2. J. Lindbom I. K. 
Göta 4.13,3.

Löpning 10 000 m. 1. R. Öhman I. K. Göta 33.06,5, 
2. K. Alm D. I. F. 33.07,1, 3. M. Thorsell F. I. F. 
33.25, 7. E. Hellgren D. I. F. 34.46.

Häcklöpning 110. 1. E Ahlberg Söd. I. K. 18,4, 
2. E. Blomkvist K. I. K. 20.

Stafettlöpning 400 m. 1. Mariebergs I. K. 45,2.
2. Fredrikshofs I. F. 46,8, 3. Kronobergs I. K. 46,8. 

Stafettlöpning 1 600 m. 1. Fredrikshofs I. F. 3.33,7 
Höjdhopp: 1. R Sjöberg I. F. K. 1,80 m. 2. K. Kuller

strand d:o 1,75 m. 3. I. Bergman d:o 1,75 m.
Längdhopp: 1. K. Kullerstrand I. F. K. 6,41 m.

2. E. Blomkvist K. I. K. 6,13 m. 3. G. Söderlindh
I.K . Göta 6,09 m. 4. G. Johansson D.I.F. 6,02 m.

Stafhopp: 1. M. Nilsson S. o. I. K. Hellas 3,60 m.
2. E. Henriksson Br. I. K. 3,20 m. 3. N. Blomkvist
1. K. Göta 3,20 m.

Trestegshopp: 1. K. Kullerstrand I.F.K. 13,31 m.
2. M. Möller I. K. Göta 13,12 m. 3. E. Svensson 
d:o 12,92 m.

Kulstötning: 1. E. Blomkvist K. I. K. 22,72 m. 2.
O. Andersson V. I. F. 22,22 m. 3. R. Skoglund 
D. I. F. 21,74 m.

Diskuskastning: 1. O. Andersson V. I. F. 75,31 m. 
2. R. Skoglund D. I. F. 62,72 m. 3. E. Blomkvist
K. I. K. 61,59 m.

Viktkastning: 1. O. Andersson V. I. F. 8,74 m.
2. C. Jahnzon D. I. F. 8,56 m. 3. N. Larsson 
B. I. K. 7,69 m.

Släggkastning: 1. C. Jahnzon D. I. F. 44,28 m.
2. N. Möller I. K. Göta 40,69 m. 3. N. Larsson 
B. I. K. 34,55 m.

Spjutkastning: 1. E. Blomkvist K. I. K. 98,52 m.
2. A. Ohrling A. I. K. 91,66 m. 3. H. Ohlsson
F. I. F. 87,46 m.

Fredrikshofs I. F:s idrottsfäst.
I F. I. F:s idrottstäflingar den 21 — 23 augusti 

deltog en del af föreningens medlemmar med godt 
resultat.

G. Johansson hemförde segern i längdhopp med 
ett så godt resultat som 6,55 och E. Silfverstrand 
placerade sig i det hårda 400-metersloppet som 
tredje på 52,3 sek. Af täflingarne framgick att det 
för närvarande i Stockholm finnes en trupp jämna 
och goda löpare på korta sträckor.

I täflingen om Kammarherre Bildts vandrings
pris i kast, om hvilket Einar Nilsson och Niklander 
1913 hade en hård och spännande täfling, startade 
R. Skoglund, men han kunde icke placera sig. 
Hans resultat voro: kulstötning 10,74 m., diskus
kastning 35.50 samt spjutkastning 42.53 m. I diskus
kastning b. h. placerade han sig som tredje med 
65.23 m. Goda resultat uppnåddes här af O. 
Andersson med 76,73 och E. Lemming med 73,76 m.

I maratonlöpningen startade Alm och Wåhlin 
och bägge löpte ut. Alm ledde ett tag på hemvägen, 
men måste sedan släppa fram Vestberg, hvilken 
segrade på 2.40.28,5. Alms tid blef 2.44.42,6 samt 
Wåhlins 2.50.46,4. Luften var ganska tung.

Berglund gjorde en flott löpning på 10 000 meter, 
där han segrade öfverlägset på 33.05,3 utan att 
ha behöft taga ut krafterna.
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Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1915.

Ordförande: C. Hellberg, Linnégatan 80.
A. T. 44 34. R. T. 127 45.

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

Skattmästare: C. Jahnzon, Soltorp, Huddinge.
R. T. Huddinge 45.

v.skattmästare: K. Sundholm, Artillerig. 28 A, n. b. 
A. T. 122 19.

Sekreterare: C. Hj. Skoglundh, Alströmerg. 19, 1 tr.
A. T. Kungsh. 24 70.

v. sekreterare: Hj. Åkerholm, Götgatan 99.
R. T. Söder 739.

Materialförv.: G. Jönsson, Linnégatan 5.
A. T. 282 64.

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

Klubbmästare: B. Nylund, Baggensudden, Saltsjöb.
A.T. 43 43, Saltsjöb.81. R.T.Norr 1 07. 

v. klubbmäst.: R. Grönskog, Skeppareg.46, 2tr., ö.g. 
Styrelsei.: A. Norling, Södertälge.

A. T. Södertälje 108.
Edv. Nordberg, Bondeg. 1 B, n. b.

A. T. 33 45.
V. N. Petsén, Riddaregatan 17.

A. T. 127 & 58 42. R. T. 75 38.
E. Wahlgren, Vallingatan 14.

A. T. 262 18, 198 00. R. T. Skandia.

Suppleanter:

G. Jönsson (se ofvan).
C. A. Nyström, Täcka Udden, Kungl.

A. T. Österm. 64 23. Djurgården. 
Hj. Åkerholm (se ofvan).

Föreningens expedition

Fredsgatan 8, 3 tr., hålles öppen tisdagar och 
fredagar kl. 7 — 9 e.m.

Riks Tel. 147 54 - Allm. Tel. 267 68

Afdelning för allmän idrott:

Ordförande: Edvard Nordberg (se ofvan). 
Sekreterare: K. Sundholm (se ofvan).
Materialförv.: B. Gillström, Döbelnsgatan 93, 4 tr. 

A. T. Vasa 99 06.
Suppleanter: C. E. Lokrantz, Frejgatan 52, 3 tr.

A. T. Vasa 17 82, 73 69, R.T. Norr 551. 
C. A. Nyström, (se ofvan).
Esse Schumann, Grefgatan 30, n. b. 

A. T. 153 94.

Afdelning för skididrott:

Ordförande: B. Nylund (se ofvan).
Sekreterare: C. Wilhelmsson (se ofvan).
Materialförv.: B. Gillström, Döbelnsgatan 93, 4 tr.

A. T. Vasa 99 06.
Ledamöter: N. A. Hedjersson, Neglinge.

A. T. Saltsjöbaden 129.
E. Nordberg (se ofvan). 
C. Hj. Skoglundh (se ofvan).

Afdelningen för fotboll och bandy:

Ordförande: C. Hj. Skoglundh (se ofvan). 
Sekreterare: C. A. Nyström ,,
Ledamöter: E. Ahlström, Skärsätra, Lidingön.

K. Johansson, Surbrunnsgatan 27.
A. T. Vasa 106 29.

G. Jönson (se ofvan).
R. Wicksell, Fridhemsgatan 13.

A. T. Kungsh. 13 60. 
Hj. Åkerholm (se ofvan).

Afdelning för Brottning:

Ordförande: David Karlsson, Bengt Ekenhjelms-
A. T. Söder 35781. gatan 11, 3 tr. 

Sekreterare: C. Hj. Skoglundh (se ofvan). 
Ledamot: Gottfr. Svensson, Döbelnsg. 6, 3tr. ö g.

A. T. Brunkbg. 37 67.

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar 
lämnas af:

För skytte:
C. O. Petsén, Skepparegatan 28.

A. T. 266 37.

För velocipedåkning:
Tage Carlsson, Åsögatan 28, 3 tr.

Tranebergs Idrottspark

Rikstel. 15 86. Allm. Tranebergsbro 66.





Stockholm 1915. C. A. Löjdquists Tryckeri.


