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BASAREN 1916.
Ett evenemang utan like i hufvudstadens nöjeslif.

”Världen kommer att slås med häpnad”, försäkra basararrangörerna

”och fantasien öfverträffas af verkligheten”.

I dessa tider vill det till stora nyheter, om man 
skall kunna väcka allmänhetens uppmärksamhet. 
När man serveras en krigsförklaring till frukost
kaffet, ett dussin sänkta pansarfartyg till middagen 
och ett par afgörande segrar till punschen i kafé
hörnan på kvällen så baxnar inte folk i första 
taget Man tycker allt det där är barnsligt pjoller, 
som man tröttnat på för längesedan. Jag går så 
långt, att jag tror folk skulle sluta upp att läsa 
tidningar, om det inte vore för en saks skull, som 
tvingar dem, att tre gånger om dagen bläddra 
igenom våra avisor. Det är nämligen en händelse, 
som ingen medborgare i vårt välordnade samhälle 
vill gå förlustig om, och som han med en viss 
spänning hvarje år väntar.

Ja, ni förstår hvad jag menar — Djurgårdarnes 
basar.

Djurgårdens basar har blifvit en institution lika 
nödvändig som vattenledningen i ett storstadshus 
och riksdagen i en inskränkt monarki. Man kan 

öfver hufvud taget inte tänka sig vårt land utan 
i samband med Djurgårdens basar. Det sade både 
Loomis och Meredith vid sitt besök, och de båda 
berömda idrottsmännen måste använda hela sin 
amerikanska viljestyrka för att ej falla i tårar, när 
de fingo höra att basaren skulle blifva först efter 
deras afresa. “I Amerika", sade Loomis vid en 
intervju, “ha vi mycket hört talas om Er basar, 
och om inte kriget varit, så hade säkerligen 
president Wilson gifvit oss fullmakt på, att nästa 
år söka få den förlagd till Amerika. I samband 
med någon världsutställning eller dylikt". Vi 
tackade för den stora äran, men framhöllo, sam
tidigt att Djurgårdens basar är en så speciellt 
svensk nationell högtidlighet som endast med de 
största vådor för landet kunde förläggas utom
lands: Här i Sverige har det blifvit uppror för 
mindre saker än så.

Så skulle det skrifvas några ord om själfva 
basaren. "Öfverflödigt", säga kanske många, "det 

N:o 8.
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är ju en händelse, som vi alla både dagligen och 
stundligen tala om. Till den går vår tanke under 
arbetet, och våra drömmar i natten."

Men djurgårdarne ämna i år att slå sina gamla 
basarrekord, och därför kanske behöfs några rader 
att förbereda den neutrala mänskligheten. De 
krigförande har redan meddelat, att de på grund 
af en del brådskande offensiver ej denna gång — 
annat än på afstånd — kunna skänka basaren 
sin uppmärksamhet. Med undantag kanske för 
Mackensen, som lofvat hvarje soldat i sin armé 
ett basarbesök, om de innan den 3:dje november 
hinna fram till Bukarest. Verkningarne af detta 
löfte ha också, som synes af krigstelegrammen, 
redan börjat visa sig under den senaste veckans 
Dobrudscha-offensiv. Särskildt lär högsta vinsten 
i tombolan utöfva en rent af underbar dragnings
kraft på soldaterna, som nu sporra sina krafter 
till det yttersta för att via Bukarest hinna fram 
till basaren.

På tal om tombolan så kan det framhållas, att 
den på ett genomgripande sätt löser frågan om 
dyrtidens afhjälpande här i landet. För en ringa 
slant af en krona erbjudas nämligen här de mest 
oanade vinstmöjligheter, och mången kommer 
säkerligen vid de rasslande tombolahjulen att 
grundlägga en lycka för lifvet. Med tanke just på 
detta kommer i närheten af tombolan att placeras 
en större musikår, som får till uppgift att med 
trumhvirflar och Sousamarscher söka öfverrösta 
vinnarnes eljest allför störande och högljudda 
glädjetjut.

Af basarens många skiftande nöjen är svårt att 
här lämna en orienterande öfverblick. De blifva 
för den häpne besökaren, som en af basararran
görerna poetiskt uttryckte sig oförklarliga sagor 
i verklighetens elektriska belysning. I de olika 
nöjeslokalernas dekorativa utstyrsel ha också med 
storartad framgång bidragit spetsarna i vår svenska 
konstnärsvärld jämte Ranfts högra band regissören 
m. m. herr Spångberg — äfven kallad Sparfvens 
broder på grund af sina högt flygande planer. På 
"Sparfvens broders" axlar faller likaledes ordnandet 
af jättekabareten — en i sitt slag enastående till
ställning, som går af stapeln extra basardagen, 
måndagen den 6 nov. Herr Spångberg, som är 
ordförande i kabaretartisternas världstrust, kommer 
då att ställa alla dennas “stjärnor och attraktioner" 
till djurgårdarnes förfogande, och som konferen
cierer utpekas redaktör Klehan och maraton
löparen Wåhlin. Extra åtgärder ha dessutom vid
tagits, att ej Nationals murar skola sprängas af 
skrattsalvorna den natten; alltså riskeras inga 
olycksfall.

För vänner och utöfvare af danskonsten kommer 
basaren att erbjuda ett lika tacksamt som ange
nämt verksamhetsfält, och den som dansat en 
dans med någon af våra förtjusande djurgårds
flickor får då först veta hvad den verkliga lyckan 
här i lifvet vill säga. “Min fröken, jag önskar 
att få fortsätta dansen vid Er sida genom lifvet", 
blir säkerligen den fråga, som mången ung man 
kommer att ställa till sin sköna efter dansens slut. 

Så följa förlofning och bröllop — få vi hoppas — 
och bättre behållning af basaren han väl knappast 
någon önska.

Hvad som nu sagts är endast några få blänkare 
om hvad som Djurgårdsbasaren detta år kommer 
att bjuda på. De mest sensationella momenten 
få ej meddelas — de skola komma som angenäma 
öfverraskningar. Det är därför en gifven sak, att 
vi alla skola mötas basardagarne på National. 
Kanske det blir sista gången vi få släppa glädjen 
lös, innan sockerkort och andra förordningar lägga 
sin tunga hand på oss.

Basaren skall lyckas om hvarje djurgårdare gör 
sin plikt. Dagarne bli kanske arbetsamma, men 
fulla af glädjeämnen Djurgårdare, spänn där
för krafterna till det yttersta, äfven med risk att 
stupa på kuppen! Din död blir ärofull och Du 
skall få ett hedersomnämnande i Medlemsbladet. 
Kommen alla! Tagen bekanta med! Hela Stock
holm till National den 3—6 nov.

Jn.

Fem svarta kapitel ur Djurgårdens
fotbollshistoria.

Forts. från n:r 7.
En sorglig match i Göteborg, som skänker 

Göteborgskamraterna fem mål 
och oss intet.

Valhalla den 28 maj.

Att det ej kunde vara humör på djurgårdarna 
vid gårdagens match förvånade ej. Att ligga på 
sista plats i serien och så med ett otränadt, trasigt 
lag söka hålla Göteborgskamraternas nästan själv
klara överlägsenhet inom något så när rimliga 
gränser är inte precis något nöje.

Djurgården spelade förhållandevis gott och 
Nordenskjölds, Ekbergs och några andras ansträng
ningar voro synnerligen lovvärda. Kamraterna 
däremot spelade mindre gott hur paradoxalt det 
än låter, eftersom de senare segrade med 5 — 0. 
Hade anfallskedjan varit en enhet, hade resultatet 
blivit fördubblat, men nu avgjorde spelarnas in
dividuella skicklighet utgången. Börjesson hade 
en av sina gamla dagar, med snurrningar, trics 
och fuffens, som åstadkom ett par mål, och Hjelm 
och Schylander sökte också, ibland med lycka, 
ibland med otur eller mot oöverstigliga hinder, 
gå till storms mot Djurgårdens försvarsverk. Det är 
fel att tro, att Börjesson är ur form; även den 
bäste spelare kan springa från bollen och det utan 
att det då väcker uppmärksamhet. Man såg 
nämligen flera gånger inledningar till ett tjusande 
passningsspel av Kamraternas innertrio, men sista 
passningen misslyckades i regel. Och så fram
trädde i stället individerna.
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Blott 7 minuter voro förgångna, då Hjelm lugnt 
och behagligt sände bollen tätt innanför ena djur
gårdsstolpen och ett par minuter var bollen där 
igen, tack vare Börjessons skott och den offsides
placerade Schylanders passning. Sedan hände 
intet särskildt under den halvtiden, om man nu 
bortser från ett vackert individuellt upplopp av 
Schylander samt ett par rätt så farliga anfall mot 
Karlssons mål. En djurgårdsforward nickade för
rädiskt en boll mot mål, men Karlsson boxade 
den med kallt mod och sinnesnärvaro över mål
ribban.

Andra halvtid började ungefär som den första 
med ett par mål för Kamraterna. Och sedan 
ungefär samma fortsättning! Nordenskjöld var 
uppe ett slag och visiterade Karlsson. Han lyckades 
ej i sitt uppsåt, men så lyckades Börjesson strax 
därefter så mycket bättre. Han bröt nämligen

SVENSSON och LUND. Två göteborgsspelare, som grusat 
och kommer att grusa många djurgårdsförhoppningar.

igenom allt vad försvar hette, till och med en 
utrusande målvakt, och sände bollen upp i vänstra 
hörnet. Målet var vackert men det var på håret 
att skottet misslyckats. Tre minuter senare fick 
Hjelm samma chance, och en boll dallrade i 
målets högra hörna.

Djurgården hade denna halvtid solen i ögonen 
och hade rätt så svårt att hålla bollen hos sig. 
Kamraternas anfallsmän voro nu betydligt farligare, 
och alla tycktes beslutna att göra nederlaget så 
stort som möjligt för motståndarna. Skotten voro 
emellertid rätt få och när de kommo voro alltför 
många ben till hinders. Putte Öhman, som nu 
spelade fjärde halvback, lyckades en gång slingra 
sig tipp till en farlig närhet av Karlssons mål, 

men vid krachen framför mål tog bollen riktning 
utåt plan. Köpings-Gustafson, som första halvtid 
spelade centerhalvback, sökte under andra som 
centerforward minska på Kamraternas försprång 
men förgäves.

Det femte målet för Kamraterna kom 10 min. 
före full tid, inskjutet av Börjesson. Han höll på 
att göra om manövern ett par minuter senare 
men från den fria platsen framför den ensamme 
målvakten sände han, kanske i känsla av sin 
offsideposition, bollen i famnen på försvararen. 
Det var troligen försynen, som på detta sätt in
grep i händelsernas gång, — när nu domaren 
inte gjorde det!

När hr Sandbergs pipa ljöd för full tid stodo 
Kamraterna sålunda som segrare med 5 — 0.

Lagen mötte med följande spelare. Djurgården: 
Rudén; Johnsson, Backlund; Ekberg, Nordenskjöld, 
V. Jansson; Johansson, Pettersson, K. Gustafsson, 
Öhman och Karlstrand.

Kamraterna: Karlsson; Lund, Svensson; K. 
Ohlsson, Thörnqvist, Almén; Eiserman, Schylander, 
Börjesson, Hjelm och Borsén.

Domare: Henrik Sandberg.

Om samma match skriver I. B. bland annat:
Djurgården tycks ha kommit i samma tråkiga 

situation, som Örgryte befann sig i föregående 
år. Snart sagt varje match förändras lagets 
sammansättning — oftast till det sämre —, med 
den följden att laget till sist förlorar det, som 
skapar ett förstklassigt lag: andan, sammanhåll
ningen. Att i verklig mening tala om forwards
spel hos Djurgården voro löjligt, ty sällan har 
setts en match, där så många felgrepp, taktiska 
misstag, begåtts, som i denna match. Någon 
analys av matchen är föjaktligen omöjlig, då den 
från Djurgårdens sida i stort sett blev en enda 
stor blandning av diverse impulsiva rörelser, utan 
egentligt mål.

Nordenskjöld arbetar för hela laget, och har 
även god hjälp av Backlund, som samvetsgrannt 
stoppar Börjesson. Putte Öman i forwardskedjan 
är verkligen borta. Hans spel verkade antikverat 
till den grad, att man blev beklämd. Detta gamla 
garde, som en gång beundrades ända till avguderi, 
borde nog leva på minnena och i stället arbeta 
på att få fram ett nytt garde, ungt folk med liv 
i lemmarna.

Djurgårdens bästa män voro Nordenskjöld (andra 
halvlek), Rudén och backarna. Kedjans bäste var 
h. i. Gävle-Pettersson. Ekberg också bra, men 
var rätt slut sista kvarten.
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Måttet rågas. Äfven den sista matchen — 
mot Gais — blir en trogen kopia 

af de föregående och för
loras med 4 — 5.

Valhalla den 12 juni.
När Gais och Djurgården i går ställde upp på 

Valhalla, väntade man en jämnspelt match. Och 
det blev det! Nio mål, så rättvist fördelade som 
möjligt. Fortuna behagade låta Gais få det udda.

Det behövdes också mål för att publiken icke 
alltför missnöjd skulle gå från spektaklet. Varken 
Djurgården eller Gais saknade spelare med fot
bollshumör och krut i påkarna. Men något spel 
blev det icke i går. Man sparkade mest i st. f. 
att spela och vad värst var: man sparkade illa. 
I synnerhet de båda bakre försvaren voro svaga. 
Båda lagens högerbackar voro särskilt underhaltiga. 
Men låt oss icke klaga på dem! Tack vare dem 
blev det mål i långa banor. För resten hade 
Wicksell Göteborgspremiär för året. Han har 
tydligen icke ansett att tiden krävde honom fullt 
och helt. Han tog saken lugnt och nöjde sig 
med en roll i andra planet. Men skall Djurgården 
komma upp igen får allt Wicksell ta fram sitt 
gamla humör!

Djurgården gjorde första målet direkt från av
spark, och Gais kvitterade numret genom att göra 
tre mål kort därefter inom loppet av en kvart. 
Sedan var det enda omnämnbara en straffspark 
som Wicksell satte i plankan. Rätt gjort. Ty straff
sparken var icke bättre öde värd.

Andra halvtid fick man glimtvis litet gammalt 
Djurgårdshumör. Det blev mål på Gais; först 
ett och snart ett till. Gaisarna kommo äntligen 
i farten. Två mål på varandra. Djurgården tog 
sitt fjärde efter en hörna får nästan räknas som 
en sensation på Walhalla!

Man hade mest hela matchen igenom intrycket 
av att de båda lagen spelade en liten tränings
match. Och för all del: träning behöva de. Det 
enda man möjligen kan klaga på är att det säljs 
biljetter till sådana tillställningar. Fotbollspubliken 
måste kräva, att lagen göra sitt allra bästa och

äro i form, när det är så långt lidet på säsongen. 
Det hela blir tråkigt eljest. G. P.

Djurgården ställde upp med: Rudén; Olsson, 
Gustafsson; Wicksell, Ekberg, Hemming; G. 
Johansson, V. Jansson, Schlaaf, K. Gustafsson, 
Karlstrand.

I sin kritik öfver spelet och spelarna framhåller 
en annan Göteborgsreferent, att Djurgården hade 
de individuellt skickligaste spelarna — och den 
mindre fonden av energi. Annars hade de vunnit. 
Ty kedjan var för dagen utmärkt med undantag 
av Schlaaf. Kalle Gustavsson lade en mängd 
granna bollar till yttrarna, och gjorde flera genom
brott, hindrade endast tack vare, eller på grund 
av Hilléns, robusta spelsätt och i många fall ojusta 
angrepp. Yttrarna utmärkta, i synnerhet Karlstrand, 
vilken visade sig från sin bästa sida. Men snälle 
hr Karlstrand. Varför spela så i Köpenhamn? 
Ekberg var splendid c.-halv. Wicksell begick 
matchen igenom det misstaget att lämna sin ytter 
fri. Backarna de gamla parhästarna från Johannes
hov voro som vanligt säkra på bollen, med 
linjerena sparkar, men snabbheten brast betänkligt. 
Rudén mer än god.

Gais båda forwards — av klass — Björkman 
och Johansson hade lagt sin ensidiga samspels
mani på hyllan, och fördelade spelet på vingarna, 
vilket visade sig effektivare. Den nye h -i. var bra 
Av halvbacks var '‘Åkarn'' bäst. Hård och med 
god uppfattning. Björkman var bra andra halv
leken, och gjorde ingen tabbe. Likaså målman. 
Hillén däremot gjorde ett synnerligen "Castella
artat" intryck. Vräkte spelarna, utan att särskilt 
fråga efter om bollen kunde nås. Sparkade mycket 
ovarsamt. Man skall lägga bort sådana ovanor, 
när man har åtminstone relativa betingelser att 
bli en bra back.

Djurgårdens Basar

3—6 November
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Bland djurgårdsentusiaster vid Råsunda.
(Se bilden på första sidan i n:r 7)

Ute vid Råsunda står regnet som spön i backen. 
Det regnar inte sakta och mildt som ångerns tårar, 
när de strömma öfver en syndares anlete. Nej, 
det öser ned — utan afbrott och i jämn stegring. 
Men fotbollsentusiasterna kring fotbollsplanen 
tyckas ingenting märka. De stå där tankfulla och 
orörliga, som en härlig vårsol strålade öfver planen. 
Uppe på läktarne är det trängsel. Här skyddar 
visserligen taket, men en och annan häftig vind
kåre kastar emellanåt en störtflod af regndroppar 
öfver folkmassan därunder.

Öfver hela Antons domän ligger en märkbar 
nervositet, som röjer sig i samtal och rörelser. 
Här luta en flock djurgårdare sina hufvuden till
samman i en ifrig diskussion, medan en och 
annan gnagare synes stilla försjunken i en kläd
sam meditation. Det gäller för stockholmslagen 
— både här och i Göteborg — Djurgården mot 
Örgryte på Råsunda och A. I. K. mot Göteborgs
kamraterna på Valhalla — och man söker aflopp 
för sin oro.

Man skämtar litet smått med göteborgarnes 
öfverskattning af sina bollspelare och hur de fram
hålla deras underbara egenskaper på ett sätt, som 
endast öfverträffas af Idrottsbladets bekanta lof
prisande af A. I. K.-lagets världsskakande presta
tioner. "Så’na djur, som en göteborgsk fotboll
spelare, finnas helt enkelt inte", konstaterar till 
slut tvärsäkert en herre. Så faller samtalet på 
federationslagets sammansättning, och upphetsade 
röster höras hota med lönnmord på Anton Johans
son, om inte minst halfva laget blir djurgårdare. 
"Se, Djurgården har ju alltit så små anspråk", till
lägger spydigt en yngling, som bär gnagarsläktets 
alla yttre, och efter talet att döma äfven inre 
egenskaper.

Men hur man än byter och vänder på samtals
ämnena, så kommer man i alla fall alltjämt till
baka till dagens brännande fråga: "Hur tror du 
det går för gossarne. Örgrytarna skola vara i fin

form, påstås det, och skulle aldrig våga vända 
hem igen, om de inte hade ett segerbudskap som 
ressällskap. Och A. I. K. se’n, nere på Valhalla?" 
“A. I. K.", replikeras det, "kan man nog vara 
lugn för, men hur det går för Djurgården, blir 
en annan fråga". "Det är som hela världen och 
alla afgrundens makter sammansvurit sig mot 
laget", inflikar surmulet en djurgårdsentusiast, 
"grabbarna bara justeras, och spelet kör hvarje 
match fast som en kanonvagn i en leråker. Otur 
bara otur, skotten gå öfver, bredvid eller söka 
målvakten som en hund sin herre. Nej, fy - 
för de yttersta af dessa tider". "Nej, se", höres 
en glädtig röst långt uppe under läktaretaket, 
"Nocke är ju med i laget". Och minst tvåtusen

En påpasslig målväktare, som dock här dukar 
under för händelsernas tryck.

ögonpar rikta instinktivt sin uppmärksamhet mot 
den robusta kraftiga spelaren, som kommer ut på 
planen i spetsen för Djurgårdslaget. "Nocke, 
heja Nocke", höres tusen röster eggande ropa 
och "heja Ekberg och Wicksell", kommer det 
sedan som ett lika tusenstämmigt eko.

Ropen tystna. Den nervösa stämmningen på 
åskådareplatserna lägger sig, då spelet börjar. 
"Inte är Schlaaf långsam", hviskar en hänförd 
djurgårdare, "och såna bollar han lägger ut till 
Gotte sedan. Det är idrottsskribenterna, som för
stört grabben. Som de gjorde med Bogren i 
höstas. Skällde ut honom, så han till slut höll 
på att bli tokig, så snart han fick se en boll. 
Titta hur fint Schlaafen dribblar. För jösses, skjut," 
rösten stegras plötsligt till staccato, och ett hundra
tal andra stämma in. "Skjut. Skjuuut!"

Men Schlaaf tycks lefva i en värld för sig, där 
det hvarken finnes tjutande åskådare eller högt 
drifna fordringar på skyndsamhet. Och som han 
tydligen tänker, att goda gärningar skola i någon 
form få sin belöning, skänker han med varmt 
hjärta Örgrytebacken bollen. "Han skjöt inte den 

RUDÉN.
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jäkeln", suckar nästan nedbruten den nyss så 
förhoppningsfulle djurgårdaren.

Gotte ute på högervingen får ändtligen en upp
läggning, och åskådarnes hjärtan börjar banka i 
en takt, som närmast markeras af djurgårdsytterns 
snabba benrörelser. Finns det någon framme? 
Nej, vid Örgrytemålet skymtar det bara röda 
blusar — irriterande som fanorna i en första-maj-
demonstration för en högerman — när Gotte 
centrar. Jo, Knatas krokiga ben kanske hinna. 
Så går det plötsligt en suck af lättnad längs 
åskådareleden, och innan ännu domarens pipa 
hinner ingripa ropa ett tusentals röster: Straff
spark! Straffspark! Den ena Örgryte-backen har 
råkat vidröra bollen med handen. Till och med
A. I. K:gänget borta hos J. A. Carlsson synes an
genämt öfverraskad, och den eljest väntade pro
testen uteblir. Kanske våga de ej utmana försynen 
med att önska sina dödsfiender djurgårdarne 
något ondt, innan halftidsresultatet från de egna 
klubbkamraternas match på Valhalla blir bekant.

Wicksell bärgar likväl säkert den skörd, som 
Örgrytebacken ofrivilligt sått, och djurgårdarne 
uppe under läktartaket, våga åter se hvarandra i 
ögonen. Fortfarande öser regnet ned, men nu 
känna de sig, som en solstråle skingrat molnen 
både därute och i deras sinnen, och regnsmattret 
mot taket höres endast som en eggande seger 
symfoni. Det uppsnappas ett och annat skämt 
borta bland bänkraderna, och ingen människa 
säger ett ondt ord om Ekberg, som omotiveradt 
lägger sig raklång ute på plan, i stället för att 
undersöka i hvilka ärenden Örgryte-Magnusson 
kommer farande med bollen. "Ekberg, stå på 
benen din gamle skämtare", tänker man, "det här 
passar bättre i en gästroll på cirkus".

Snart grumlas likväl den goda stämningen, då 
man märker den beräknande kraft, med hvilken 
rödblusarne möta djurgårds-pojkarnes anfall.

Kristianssons lurfviga hufvud, till hvilket bollen 
drages som af en magnet, gör heller ingen glad, 
och Appelgrens robusta kraft och hårda taktik 
tvingar mer än en gång hjärtat upp i halsgropen. 
Magnusson och Ekberg bli snart ett kapitel för 
sig själfva. Ekberg lefver ett slags drömlif fjärran 
från regn och fotbollspel, under det Magnusson 
är det lefvande, arbetande lifvet personifieradt. 
Han gör cirklar och kryss kring den sömndruckne 
Ekberg, och när han ledsnat på den leken blir 
det alltid en raid upp mot Djurgårdsmålet.

Hvad man i alla fall vänjer sig vid allt. Ingen 
blir öfverraskad, när sent omsider två bollar tätt 
efter hvarandra ramla in i Rudéns nät. De måste 
ju komma. Lika säkert som amen i kyrkan. Nu 
först märker man, att det regnar. Och ett sådant 
regn sedan. Det kallaste, gråaste och otrefligaste 

man varit med om "Hvad fanken skulle man 
här och göra! Att se Ekberg sofva, och Knata 
och Schlaaf stirra på J. A. Carlssons planvält gör 
ingen människa glad", utbrister med dof röst en 
djurgårdare, "men det kan ju alltid vara en tröst, 
att gnagarne också få dra vefven nere i Göteborg. 
Det är bäst att skrällen kommer först som sist, 
så stockholmarna hinna vakna före jul åtminstone. 
Se gjorde inte dom rödfärgade rackarne ett mål 
till! Här är bäst att gå, så man slipper se slutet. 
Det finnes ingen djurgårdsenergi längre. Ett 
gammalt slagord, som ingen tror på. Har den 
funnits, så begrofs den med mästerskapsfinalen i 
höstas". Sade och gick.

Vid porten vände han sig om. Det ryckte just 
till i nätmaskorna borta hos Rudén, och några 
Örgrytespelare skynda fram och lyckönska en 
kamrat — det fjärde målet.

Djurgårdaren endast knöt sina händer och 
skyndade ut.

Jn.

Notiser.

Som old boy i allmän idrott
räknas hädanefter den som fyllt 32 år. Den som 
under 1 år startat i allmän tävlan kan ej under 
samma år deltaga i old boystävling och den som 
under ett år deltager som old boy i någon gren 
av allmän idrott kan under samma år ej tävla 
annat än som old boy.

* **

Juniordistriktsmästerskap.
För Svenska idrottsförbundets årsmöte kom

mer att framläggas förslag om instiftande av 
distriktsmästerskap i allmän idrott för juniorer. 
Tävlingarna skulle komma att omfatta löpningar 
100, 400, 1,500, 5,000 meter, häcklöpning 110 
meter längd-, höjd, stav- och trestegshopp, kul
stötning, diskus- och spjutkastning.

* **

Svenska Serien.
I Svenska seriens nya omgång kommer icke 

Göteborgs A. I. S. att spela med utan i stället 
har Hälsingborgs I. F. upptagits i serien.

* **
Kuponger n:r 10—15 gälla som entré till basaren.
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Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1916.
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.
Sekreterare: C. Hj. Skoglundh, Alströmerg. 19, 1 tr.

A. T. Kungsh. 24 70.
v. sekreterare: D. Nilsson, Sturegatan 44 A, 3 tr. 

A. T. Öst. 51 96 R. T. Öst. 13 46.
Skattmästare: K. Sundholm, Jungfrugatan 21, 2 tr.

A. T. Öst. 61 34.
v.skattmästare: Hj. Åkerholm, Götgatan 99.

R. T. Söder 739.
Materialförv.: G. Jönsson, Linnégatan 5.

A. T. 282 64.
v. materialförv.: Edv. Nordberg, Bondegatan 4.

A. T. Söder 8306.
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. 
Styrelseledam.: C. Jahnzon, Soltorp, Huddinge.

R. T. Huddinge 45.
B. Nordenskjöld, Johannesg. 28.

A. T. 205 20.
V. N. Petsén, Riddaregatan 17.

A. T. 127 & 58 42. R. T. 75 38.

Suppleanter:
D. Karlsson, Bengt Ekenhjelmsg. 11. 

A. T. Söder 357 81.
C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45.

A. T. 223 51.
Hj. Åkerholm (se ofvan).

Föreningens expedition

Stadion Vestra Tornet, n. b., ingång från Sture
vägen, hålles öppen tisdagar och fredagar kl. 
7,30-9 e.m. Allm. Tel. Österm. 18 25.

Expeditionshafvande: Kassör K. Sundholm.

Afdelning för allmän idrott:

Ordförande: Edvard Nordberg (se ofvan). 
Sekreterare: K. Sundholm (se ofvan).
Materialförv.: Sven Jonsson, Helsingeg. 14-16 F, 3tr. 

A. T. Vasa 28 09.
Suppleanter: Axel Schörling, Arbetareg. 24, 3 tr. ö.g. 

Gösta Johansson, Saltsjö-Järla.
S. S. Carlson, Styrmansgatan 47, 4 tr. 
N. Johnson, Valhallavägen 115.

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, Täcka Udden, Kungl.

A. T. Österm. 64 23. Djurgården. 
Materialförv.: G. Jönsson, (se ofvan).
Ledamöter: K. Johansson, Surbrunnsgatan 27.

A. T. Vasa 106 29.
B. Nordenskjöld (se ofvan).
R. Wicksell, Fridhemsgatan 13.

A. T. Kungsh. 13 60. 
A. Schörling (se ofvan). 
N. Sund, Banérgatan 31, ö. g. n. b.

Tranebergs Idrottspark

Rikstel. 15 86. Allm. Tranebergsbro 66.

BengtEkenhjelmsg.il


Stockholm 1916. C. A. Löjdquists Tryckeri.


