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Ja, vad Ni for tillfallet onskar Er, —
kliider ooh ekiperingsartiklar at Er sjalv
eller familjen — bocker till bofcmalen —
alia slags sportartiklar till sportsmannen
— sa flnns det hos PUB. Ocli inte nog med
det — det finns i basta kvalitet, storsta
tankbara sortering och till priser som aro
overkomliga for alia. Har aro nagra tips.

— klubbens framgangsrika
ungdomar —
laser bast och biSSigast
om sin egen och andras idrott
i den nya, vakna, 15-6res

Pojkarnas Idrottstidning

For traningspromenaden
TERRANOSKO
ardennaspeoialkonstruerade vandrarsko, for
vilken PUB ar ensamforsaljare,
idealet. Den ar tillverkad av
kraftigt, mjukt sportlader, samt
forsedd med stadigt metallstod. Hanasknylt . . .
Handlaskade, akta svinskinnsliandskar for herrar finnas hos
PUB till
Kr. 14.50.
Handskar av Castor Kr. 5.75.
fferreuiperingen

Kop den nasta onsdag!

ar

en inlressan! avdein.
Utan tvivel komma herrarna att
forvana sig over att dar finns
sa manga bra varor till sa laga
priser. Vi namna blott denna
Storl. 31-33 34-36 37-4Q 41-47 eleganta skjorta av engelsk
Kr. 9,50 10.50 12.50 13.50glanspoplin till... Kr. 11.50.

Nu sLaSI LasLeras

arm . .

Gor ett besok ooh se alia vara
verkligt eleganta ekiperingsartiklar.
*
I sportavdelningen finner Ni
allt vad Ni behover for friluftsliv ooh idrott.

NK leder. . . .
Alia idrottsman ga garna till NK for att utrusta sig, iche minst
darfor, att de veta att de dar fa prahtisht taget allt, det ma galla
allman idrott, fotboll, tennis, rodd, boxning, segling o. s.v. Lihasa
ar NK ett omtycht stalle for idrottsmannen for ehiperingen —
allting niodernt, i basta stil och i prislagen som passar var och en.

A/B

NORDISKA KOMPANIET

Ovanstaende variation av den
ododliga baskermossan a'r forsedd med foder ooh svettrem —
en nyhel bos PUB —
Kr. 4.75.
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25-arsjubileet den 22 oktober 1933

Arg. 18

25 dr.

V

ilken alder kan val vara skb'nare for en man, an
nar forsta kvartsseklet ar natt!
Barndomens lustiga lekar arc bytta mot dadkraftig insats i livet sjalvt; pojkarens streck och listiga ranker
forvandlade i hogvalvda planer och klartankta kalkyler;
ynglingatidens romantiska drommerier och haglosa langtan omsatt i malmedveten vilja och ambitios framatanda...
Stark, skon, stolt star 25-aringen som en nymogen man:
stark i tron pa sig sjalv, skon i sin ungdomliga spanst,
stolt over blodet, som sjuder av lust att verka, att vaga
och vinna, att leva . . .
C a star ocksa 25-aringen Hellas i dag - - en grekisk
v/" yngling lik, som vuxit ut till man och redan fatt
forsta segerkransen virad kring sitt klara amne. 25 ar har
han bakom sig av kamp och stravan, av framgang, missrakningar, nya modor och ny medgang — 25 ar, under
vilka han i strider med sig sjalv och mot andra danats till
en kraftfull, trosviss kampe i slagets allra framsta led.
Det ar Hellas av i dag.
Vi hellener rakna det som en ara att tillsammans utgora
detta Hellas. Dess livskraft ar var livskraft, dess sorger
vara, dess framgangar ocksa vara. Vi svetsa oss samman
infor nederlagen, vi spanna i gemensam avlan vara basta
krafter och vi jubla samfallt over vunna segrar.

J

ust nu ha vi ratt och anledning att mer an eljest gladjas. Efter ar av malmedvetet, stravsamt arbete star
klubben vid fyllda 25 ar hogre an nagonsin; dess namn

ar kant och aktat langt over landets egna granser och dess
representanter ha med framgang och skicklighet - - och
alltid med ara — fort de grbna fargerna till torgs.
Jubileumsaret har kommit med en utlosning av lange
maganiserad kamplust, av den mogne mannens segervilja,
och nar vi i dag precis pa 25-arsdagen av Sallskapet P. G :s
Sim- och Idrottsklubbs forsta blygsamma framtradande
ga att med fest och folk, musik och medaljer fira klubbens forsta kvartssekel, sa sker det i det glada medvetandet, att vi verkligen ha nagot att fira.
n epok ar namligen slut: Hellas barndom och yngEnaalderns
lingaar. Men framfor oss vantar den mogna manskona kamp, och vi sta redo att ge oss in i
den, icke som en forvuxen bokmal, ej heller som en bleknosig stugsittare eller som en haglos dandy, men val som en
i sin egen kraft sund man med muskier och sinne svallande
av energi och med hjartat mottagligt vant mot livets basta
och hogsta varden.
vag att forverkliga det gamla slitna motV toti arofranpa den
urhellenska tiden sjalv: En sund sjal
i en sund kropp.
Och vi ha — trots alia vara brister — gjort det moderna Hellas till nagot av det som Farbror sjalv val innerst
inne onskade, nar han for 25 ar sedan samlade sina pojkar till den nya idrottsklubben: Garna en utat stark och
lysande forening, men framst dock en sammanslutning,
dar det goda kamratskapet ar det barande, lyftande, segervinnande.
Bertil Nordenfelt.

SIM- & IDROTTSKLUBBAR!
Forslag till medaljer, plaketter, foreningsmarken och
klubbmasterskapstecken utforas kostnadsfritt.
Begar var katalog a medaljeroch plaketter av standardmodell.

C. C. S P O R R O N G & Co.
KONGSGATAN 17 -JTel. Namnanrop »Sporrong & Co.» - STOCKHOLM 1
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ALLA BARN I BORJAN
Gamla minnen f r a n
P. G:s f o r s t a dagar.
Kalle Lager ar envis som alia lidningstndn och vill den hdr gangen, all
jag skall skriva nagof for jubileiimsnmnrct. Och eftersom det ar jubili'tim, sd gd jn. tankarna tillbaka till
flydda tider. ' Nu har, sotn Ni vet,
Hellas vuxit from ur den gamla klubben P. G. Jag tdnkte da, att del kanske kunde intressera nagon att liora,
huru vi hade def under de forsta trcvande dren av den klubbens tillvaro.
Mina forsta sodergrabbar hade slulat sin Idsning pa varen i8f>c>. Och vi
samsades da om att vi skulle trdffas
i fortsattningen och ha litet roligt tillsammans. Vi samladcs forst till rcgelbundna manadsmofen tried v'axlande program. Bland annat forckom del
(det var vid julfesten) litet ansprakslos sdllskapsteater. Det var hdrur,
som Hellas' teater sedermera va.vtc
frani.
Men icke kunde soderpojkar sitta
innc bara. Vi masts naturlighns lit
och rbra pa oss litet ocksd. Och da
enades man ju sj'dlvfallet allra forst
om Iddcrkulan. Vi barjade sparka pa
den lilla skolgdrden vid Malongen.
Men det blev ganska dyrbart i I'dnyden. Ty det var manga doror som
pangades. Da flyttade vi oss utanfdr

sladen. Ibland till Kdlltorp, ddr var
fjdrde spark hamnade i spat. I bland
fora vi nf till nagon kamrat, som bodde pa landct. Ibland nl pa vinst ocli
fbrlust, alltid med kiilan med. Rcijelbundet hade vi trdff varjc onsdags
kv'dll. Vid dndan av Bondegatan hlgo
fortojda en mdngd s. k. likkistor,
d. v. s. gamla roddbatar, som kunde
Italia sig pa vattnet, om man flitigt
osfe. Den ena gangen kunde vi bara
ro fill en litcn holme i Plammarbysjon> en annan strdckte vi farden till
Langsjon. Men hum liten flack en an
var, sd nog gick det att sparka. Och
gott humor felad.es aldrig.
Men det ar ju klart, att sodergrabbar, ndr de sparkat sig varma och
Irotta, icke kunde ndja sig med att
bara tit la pa vattnet, om det fanns nagot sddant i narheten. DC waste ju
naturligtvis fa huvudet i spat ocksd.
Pa varen och. sensommaren kunde det
vara nog sd kallt. Men def gick ju icke
an att vara badkruka, utan pa huvet i,
dven om det sved i det fina prdstskinnet.
Sd skulle man ju ocksa hava litet
f r i idrott. Och det blev mest att knafa pa landsvdgen ovanfor Skanstull.
Och ddr gnodde grabbarna friskt,'

>3<J har sag Hellas ut
i sin allra gronaste
barndom, ndr klubben
annu hette P. G. och
" Farbror" formligen fick
halla den lille pysen
pa sitt kna. Teckningen
ar hamtad ur P. G:s
allra forsta, handskrivna tidning, "I
i sekkts borjan.

"Farbror" Ernst Klefbeck.

fastdn det pa den tiden icke alls var
sd modernt att idrott'a, utan alia gamla forstandiga mdnniskor runkade pa
huvudet at sadana galenskaper.
Om pr'dsten kunde bli fri nagon
sondag, sa logo vi frani cyklarna och
kbrde litet langre bort fran staden.
Och som pr'dsten var nagot fetare an
grabbarna, sa rann flotfet av honom.
Men det hade de sa litet forbarmandc med, att dc ritadc karrikatvrer av
honom med ganska markerade svettrdnder. Och han blev sa ledsen sd.
Grabbarna blevo etnellertid allt styvare och pr'dsten sackade mer och mcr
bort mot jumboplatsen. Och da'sfeg
modet has dem. DC bdrjade Idngta efter att fa t'dvla med andra. Och sd
bildades 1908 P. G :s Sim- och idrotfsklubb. Den gamla klubben hade varit
fullst'dndigt fri fran allt pdhdng: styrelse, registrcring av •medlenimar,
s fad gar, sammantrdden m. in. Men
den speciella idrottsklubben mdste ]u
organiseras pa det vanliga sdttet.
Sammantrddena buro dock i det Idngsta en hdrligt fri pragel. Ytterst sdllan kropo vi in i en lokal, ddr man
skulle placeras kring ett bord, ordf'6randen dunka med en klubba och protokoll skrivas och just'cras. Utan ndr
vi hade sprungit med de andra ett tag
och skulle taga igen oss, sa st'dllde vi
oss i en ring kring ordforanden. Och
d'dr fattades hastigt och lustigt beslu~
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25-ariga nellener

JUBILEE!

»Trotjanare» som belonas.
Inte mindre an 26 hellener finnas
kvar i var klubb, vilka voro med anda
fran borjan och alltsa kunna fira jubileum aven d'e. De aro:
Sven Ahlgren.
Fritz Alenius,
Simon Alenius,
Ivan Bolle,
Nils Broden,'
Einar Carlsson,
Rickard Dahlberg.
Gunnar Eriksson,
Oscar Eriksson,
Fabian Ernolf,
Karl Haglund,
Karl Hellgren,
Sven Holm,
Einar Johansson,
Ernst Klefbeck,
Erik Lindblom,
Karl Lindblom,
Nils Lindblom,
Sven Montan,
Edvin Olofsson,
Ivar Sjonander,
Erik Sunden,
Nils Wind,
Karl Lundstrom,
Albin Lindgren,
Einar Ahlander.
Liksom vid tioarsjubileet
dessa gamla karnpojkar att
ten pa Grand utmarkas med
skilt hederstecken for sitt
medlemskap.

Med sann gladje konstateras, hum inom alia sektioner saval ledning som aktiva med intresse gatt in for att forverkliga denna stravan.
Ett sjudande liv har varit radande under hela jubileumsaret. I allman idrott stoltsera vi med ett kraftigt inslag i landslagen. Klubbrekorden putsas ideligen. Ja, t. o. m. ett svenskt rekord (kula) har
fatt giva vika ett par ganger och ett annat star och darrar. Segrar
i varens storstafetter och goda insatser overallt, alltifran de yngsta
i ungdomsavdelningen till de aldre i leden. Simmarna ha ocksa gjort
starka insatser saval i landslag som ovriga stortavlingar och pololaget gor allt mera rafflande fighter mot de bada specialklubbarna.
Orienterarna kampa med framgang for sin fina idrott i skog och mark
och vinna allt flera anhangare. Handboll, var senaste sport, bedrivs med
liv och lust och har medfort stor framgang och roner allt storre intresse.
I tennis- och bowlinglagren liksom i skid- och bandygangen rader
en gladjande aktivitet. Det arbetas inom alia sektioner.

komma
vid fesett sar25-ariga

ten. Och protokollen hade vi i skallen.
Nar sd framgangarna vaxte och
siffrorna okade, kravdes en ordentligt
organiserad idroftsklubb, som ocksd
stod mera fristdende gent emot P. G.
Sd dbptes klubben dr 1912 om till
Hellas och kan i dr med heder fira
sina 2$ ar.
•

Det bar varit var stravan att fira klubbens 25-arsjubileum medelst
storarrangemang for eliten, propagandatavlingar for den stora massan
och att genom aktiv insats pa alia omraden giva klang at namnet
Hellas.

Ja, vi aro glada och stolta over det som varit. Men framgang forpliktar och vi hoppas, att det unga Hellas, som enligt naturens lag
sa smaningom maste gripa in pa olika omraden av var verksamhet,
med kansla for klubben och entusiasm skall fullfolja det verk, som
deras aldre kamrater vid olika skeden under de gangna 25 aren med
uppoffrande arbete byggt upp.
Oscar.
»Cirkus Persson-» har kommit hem fran
USA och pastas ska stanna har. Vi har inte
kunnat kontrollera detta glada rykte men
hoppas det haller strcck. Och i sa fall Snska
vi »Cirkus» hjartligt valkommcn hem cftcr
sin langa amerikasejour och lyckonska Hellas till ett nytt kraft- och humortillskotl.
Ar det jubilect, som drar?

Gamle prasten.

Vinters£ort

Hastens orienterinysprogram omfattar i
f ortsattningen: 22 okt. D. M., 29 okt. Budkavlen och Thors internationella, 5 nov.
K. M. och sista serietavlingen, II nov. Stigfinnarnas nattorientering (ev. redan den 4
nov.) och 18 nov. nattlig avslutningsfest i
gamla kanda rahu-tag.
*
Rolf Dillen, som i sitt tredje decenniums
slut vaknat upp till nytt liv, stoltserar med
arets basta hellastider pa bade 100 m. (n.o)
och 200 m. (22.6). Klubbmastare alltsa i
bada grenarna pa gamla dagar, vilket var
en uppmuntran at alia de yngre kamraterna och ett bevis pa vart verkligt rationell och effektiv traning kan leda.
Tack, Dillas!

Forutom vara valkanda skidor erhaller Ni hos oss
allt for Er utrustning. Senaste nyheter i skiddrakter
t i l l v e r k l i g t b i l l i g a priser.
A l l t f o r sport.

BRODERNA SANDSTROMS

SPORTAFFAR
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Jubileumsdrets

Lentralnotellet
VASAGATAN 38
STOCKHOLM
Telefon- o. telegramadress: Centralhotellet

Det ar val knappast troligt, att Farbror och bans pojkar tankte sa langt
fram som till ett 25-arsjubileum, nar
de hosten 1908 besloto sig for att lata
»Sallskapet P. G :s Sim- och Idrottsklubb» ga in som medlem i Riksforbundet. Och man bar darfor nappeligen nagon anledning att fraga sig,
huruvida deras forhoppningar aro tillfredsstallda, nar vi nu gora upp bokslutet for ar 1933. Men vi kunna konstatera, att det bar varit ett gott ar,
dar vi inte endast formatt havda oss i
konkurrensen med andra klubbar
utan aven formatt gora en allmangagnande insats. Och just den saken
ar nog Farbror framforallt belaten
med.

bar bar skadats, och det var dessa
»Elitspel», som utgjorde genombrottet for den svenska fria idrottens hapnadsvackande nydaning.
ROPAGANDAN i fri idrott, som
PSt.T.D.,
arrangerats
i samarbete med
blev aterigen en fulltraff
samt bevisade sig vara »pricken over
i :et» for huvudstadens och omgivningarnas andraplansman.

T NOMHUSMASTERSKAPEN an1 ordnades i sasongens begynnelse av
oss, sedan under foregaende ar blott
syd- och vastsvenska klubbar fatt ha
hand om arrangemangen. Da debuterade aven for svenskt vidkommande
kulstotning inomhus i form av en
T URILEUMSARET bar varit det extratavlan, dar vara »tre stora» beladei de
tre framsta
platserna.
\a
hittills
klubbens
historia,
utan att vi for den skull ha gjort speNGDOMSAVDELNINGEN bar
ciella krafttag for att ge just detta ar
gatt en ny var till motes och
en okad glans. Allt bar gatt sin gilla framgangsrikt utkampat en rad klubbgang i det inre arbetet.
matcher i gammal god hellensk anda.
LLMANNA IDOTTEN bar vaIMNINGEN bar bedrivits om
rit var speciella gladjekalla, trots
vintern i Centralbadet och om
att framgangarna i S. M. varit mini- sommaren i Eriksdalsbadet med 20mala. Ett enda stackars S.M.-tecken mannasimningen som arets skarpaste
ha vi tack vare Norrby lyckats fa svenska inomhustavlan. Stillastaende
mot 7 stycken 1932, och inte heller kan kanske konstateras, men tre
striden om Standaret blev lycklig for S.M.-titlar ha dock tillfallit klubben
oss. Tio nya klubbrekord sager dock genom Georg Svensson (400 och
en hel del, om vad vara pojkar ga for. 1.500 meter fritt simsatt) och Eugen
LLSVENSKA SER.1EN lagga vi Ahnstrom (raka hopp).
av allt att cloma an en gang beslag
OLOLAGET arbetar sig alltmer
pa i strid med Malmo A.I., Orgryte
upp i hotande narhet av de tva
och Roraskamraterna. Var poangsiff- stockholmska huvudkonkurrenterna,
ra bar okats till c :a 38.500, vill saga och vara basta spelare tillhora redan
en stegring med bortemot 2.000 po- landslaget.
;ing fran foregaende ar.
ANDSKAMPSTRUPPERNA ha
T NDIVIDUELLA
STJARNREi saval allman idrott som simning
1 SULTAT ha noterats i mangd: inrymt ett flertal hellener: Norrby,
Nils. Rergstrom 194 i hojd. Samuel Rahmqvist, Erik Pettersson och RergNorrby 15.30 i kula (= svenskt re- strom ha representerat mot Norge
kord), Erik Pettersson 14.44.4 P& och Ungern, den forste som dubbel5.000 meter, 8.33.6 pa 3.000 meter och segrare, de tva sistnamnda som vin5.29.6 pa 2.000 meter, Walle Rahm- nare i Rudapest; Rertil Rerg och Erik
qvist 14.94 i kula.
Hofm som oumbarliga polovinnare
TORSTAFETTENA gavo upp- mot England och Finland samt Evert
takten till en glansande sasong, ty Ternstrom som flitig simsegrare i Engvi segrade i svit i de tre stockholmska land, Georg Svensson i »Nordiska»
storloppen, »Stadslopningen», »Dag- och paret Eskil Lundahl (ryggsegrabladet», och 25-mannastafetten pa re) och Heinz Wiese mot Finland.
Stadion mot Gota och Mode.
RIKSDALSRADET ar pa somDLITSPELEN PA STADION
maren Stockholms simmarhem
L'med deltagande av amerikanerna och Soders idrottscentrum med simoch en mangd andra utlanningar blevo bassanger, tennisbanor, gymnastiken stralande succe, vars make sallan redskap m. m.; plats bar aven uppla-
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A
tt av stadens nyaste
och modernaste hotell
med enskilt badrum till
vart tredje mm.

Enkelum fran Kr. 4: 50
Dubberum
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Hotellets komfort —
Hemmets trevnad
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vackra bokslut.
tits at frigymnaster, dragkampsman
och boxare fran andra klubbar. Sasongen borjade rekordartat, men regnig vaderlek gjorde besoksfrekvensen
samre fram mot hostkanten.
HP ENNISSPELARNA ha sitt hu1 vudsakliga tillhall i Eriksdalsbadet, dar de fatt en ny sandbana under
aret. Om vintern trana de pa Centralbadets banor. Motionssektion med 1agom stimulerande tavlingsinslag.

H

ANDBOLLEN ar ett av de
storsta gladjeamnena. A-laget
kom trea i D.-M.-turneringen inomhus och segrade i debuttavlingen om
D.M. utomhus pa Johanneshov. Tidvis ha lagen haft sarskild tra'ningslokal men annars hallit till i Sodra
Latin.

YMNASTIKEN var forr en av
Gliar huvudsektionerna,
men klubben
nu lamnat Svenska Gymnastikforbundet och bedriver gymnastiken
blott som fortraning och motion. Lokal som vanligt: Sodra Latin.

PNRIENTERINGEN har resuiteV_/rat i en rad framgangar under
hosten i klubbmatcher och dessutom
har klubben med St.T.D :s hjalp pa
ett glansande satt for tredje aret genomfort
skolorienteringen, denna
gang i trakten av Varby med 370 deltagare.
ar ur nordsvensk
Skan KIDLOPNING
synpunkt en kuriositet, sadan den
utovas i stockholmstrakten, men
vara pojkar tranade hart under vintern i Jamtland samt stallde sedan
upp i S.M.-budkavlen i Boden, dar
influensa och forkylning dock holl
eventuell framgang borta.

AMLA HELLENER. eller G.H..
G
har under aret blivit livaktigare
och tillvunnit sig standigt okad aktning under insiktsfull ledning.
EDLEMSANTALET har minM
skats genom avskrivning av alltfo'r passiva medlemmar men ar detta
till trots storre an i nagon annan ortlinar svensk idrottsforening: 855 enligt sista rapport till Riksforbundet.
•T EATER OCH REVY har fort1 farande garna spelats av vart
beprovade garde, varigenom traditioner fran tiden fore klubbens stiftande glansfullt vidmakthallits. Scener:
Sodra Latin och Grands spegelsal.
har i aratal varit
EtackKONOMIEN
klubbens sorgligaste kapitel, men
vare Elitspelen, Eriksdalsbadet
m. fl. inkomstkallor star nu klubben
for forsta gangen pa lange skuldfri.
T NSTRUKTIONSFILM
upptogs
1 under Elitspelen pa Svenska Idrottsforbundets bekostnad av Skidforbundets ordforande och filmexpert
Sixtus Jansson; initiative! till f ilmningen kom fran hellasha.ll, och
svensk fri idrott har harigenom erhallit en fornamlig instruktionsfilm.
A KTJVITETEN ar inom klubben
i x m y c k e t stor, och vinterns veckoprogram ser normalt ut salunda:
Mandag gymnastik i Sodra Latin,
simning i Liljeholmsbadet, onsdag
simning i Centralbadet, torsdag gymnastik i Sodra Latin, sondag tavlingar av diverse slag samt friluftstriining; under varen tillkommer loptraning tisdagar och fredagar.
TYRELSEN har under Oscar
S
Erikssons ofortrottliga ledning arbetat under gynnsammare forhallan-

D ANDYSPELET fortfar att utgora
Den besvikelse, och den ljusning,
som skonjdes under foregaende ar, den an kanske nagonsin fb'rr.
forbyttes i ett nytt bakslag. KlubA LLMANNYTTIGA verksamhcbens plats ar alltjamt Pokalserien.
/ x ten kan summeras salunda: Elitspelen,
Propaganda!!, SkolorienteOWLINGSPELARNA degraderingen,
Instruktionsfilmen,
Eriksdalsracles foregaende ar i ligan, men
en forbattring i spelstandarden kan badet som ett huvudstadens idrottseldorado, 20-mannasimningen, framater konstateras. Tioarsjubileum.
tranandet av elitman till landslagen.
LDBOYSSEKTIONEN har ej
kunnat gladj a sig at storre fram- T NRE ARBETET har praglats av
gangar, men sadana efterstravas ej 1 den allmananda, som standigt ratt
heller. Gemytliga klubbmatcher i kam- sedan Farbrors egen ledartid, med
storsta vikten lagd vid »bredd» och
ratskapets tecken ha utkampats.
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HERRSKR'A'DDERI
HERRKONFEKTION
ST O R A N Y G A T A N 35
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Paris i oktober 1933.
|et var en sak, som framfor allt
'slog mig, nar jag kom till Stockholm i somras tillsammans med
vara amerikanska vanner. Det var
den nya hellasandan.
Ogonen stralade med en klarare
glans an vanligt bade hos ledare och
aktiva, en viss sjalvsakerhet praglade upptradandet, och den glada
optimismen var inte att misstaga
sig pa i tal och tankar.
Det var val mycket den stolta
gladjen att verkligen ha kunnat genomfora ett saclant hapnadsvackande foretag, som att ta hem en stor
amerikansk idrottstrupp pa eget
initiativ och i stort sett egen risk,
som framkallat denna sjalvsakerhet.
Men jag tror inte bara detta var
orsaken. Det har vuxit fram en ny
anda i Hellas. Borta ar clet gamla
pessimistiska gnallet "vi aro nogbra, men konkurrenterna aro battre" eller "vi kan inte arrangera nagot, for clet blir bara forlust". Nu
sager man i stallet "visst ar dom
bra, men vi ar inte samre; lat oss
fightas om saken".

D

et blaser kampanda i gamla Hellas, och si clet ar nagot som tal
att anteckna med fetstil i jubelaret
1933 :s kronika. Ty det ha vi — handen pa hjartat! — inte varit sarskilt
bortskamda med tidigare.
Man kan inte peka pa dagen, nar
denna anda foddes — den har skapats under hela den sista femarsperioden — men forst i ar har den slagit ut i sin praktfullaste blom och
dragit uppmarksamheten till Hellas
sasom aldrig tillforne i dess historia. Fa klubbar har det forunnats
att fira ett 25-arsjubileum under sadana stormande idrottsliga och organisatoriska framgangar som Hellas i ar. Det har varit en fulltraff,
som blir svar att upprepa. Och den
har vunnits pa alia fronter av ett
manskap, bade i ledningen och
gott kamratskap; ett kamratskap som
ar den enda f orklaringen till var enighet och styrka : var och en har arbetat
pa sitt hall.

F

ACIT AV ARET ar, att det har
varit sallsport gott och att samtliga kunna tacka varandra for ett gediget arbete, vilket badar gott for
framtiden och siar om att nu forst
borjar Hellas' stora period.

Robur.

Hugge Bjork, aenaste pariserfolo.

DET
H E L

Y A
A S

bland de aktiva, som sedan aratal
tillhort hellasleden. Inga yttre impulser ha framkallat denna anda,
den har framsprungit ur de egna
leden, och det ar darfor man vill
tro pa dess fortbestand. trots att
det alltid ar svarare har i varlden
att halla en erovrad position an att
erovra en.

E

n battre exponent for den nya
andan an Samuel Norrby finns
inte. Vannen Samuel och bans traningsresultat ha under manga ar
omstralats av ett visst lojets skimmer, ty Samuel har ju alltid varit
sa nervos och bortkommen pa tavlingar, har aldrig kunnat ge sitt
basta, nar det behovts. Och sa i ar
framstiger han plotsligt som en ny
manniska, utstralande en sjalvsakerhet och kamplust, som kommer
konkurrenterna att darra i knavecken, vinner europeisk ryktbarhet
som rekordslaende kulstotare, blir
en av landslagets sakraste poangplockare och en av Stadions stora
publikfavoriter. Dar ha vi arets hellenska anda i dess hogsta form.
Och samma anda gar igen hos
praktiskt taget alia vara forgrundsfigurer, bade bland de aktiva och
de styrande. Man gar in med sammanbitna krafter for att na resultat, ger sig belt, vagar — vinner.

hgen kan vara gladare an jag
over denna nya hellasanda. Jag
har sjalv for nagra ar sedan tillhort
den styrelsefalang, som hyllat vagavinn-principen. Det pa sin tid sa utskrattade ekonomiska utskottet —
"sallskapet for inbordes beundran"
— startade sin verksamhet efter
dessa linjer och arrangerade, brytande med alia nojestraditioner inom den stockholmska idrottsvarlden, en rad tillstallningar, som gavo
ett for datida hellasforhallanden
storartat netto, for forsta gangen i
klubbens historia sattande ett plus
pa kassabokens kreditsida. Vi arbetade da efter stora linjer, rorde
oss med stora omkostnader och inkasserade stora vinster.
Det var denna officiellt avsomnade tremannakommitte, som pa nytt
provacle sina krafter i Elitspelen i
somras. Sjalv hade jag blott tillfalle
att deltaga i sjalva grundlaggningen
och i nagon man i det egentliga genomforandet. Men vi diskuterade
nastan alia detaljer per brev och
telegram Stockholm—Paris och vice versa, och arbetet lades upp efter
samma recept som nagra ar tidigare
i E. U.: stora, breda linjer, vaga —
vinna. Ty man maste sikta mot himlen, om man skall traffa skogstopparna. Och annu en gang blev succen pyramidal!

M

en nu borjar ni val tycka, att
jag inte har nagon hut i kroppen, som sitter har och skryter over
ett arbete, som sa manga tillgodorakna sig aran av. Men sadan ar
jag. Och de som kanna mig vet, att
det bara ar i gladje over att den
framat — och uppat — riktade
kampanda, som jag alltid alskat och
dragit en lans for, antligen under
jubelaret 1933 genomsyrat Hellas
och .-stalk det pa en plats i den svenska idrottsvarlden, dar det for lange
sedan borde statt.
Jag hoppas denna nya hellasanda
matte sitta i annu manga ar, och
att detta ar icke betecknar en topppunkt utan en upptakt till den mest
lysande epoken i Hellas historia.

Hugo Bjork.
Utan arbete ga manga av vara kamrater
och flera tycks det bli. Skulle det av nagon
handelse bli fragan om nyanstallningar i
ditt jobb, gor du klubben en dubbel tjanst,
om du omgaende underrattar nagon i Overstyrelsen. Den har tyvarr fullt med kvalificerade och duktiga pojkar att valja pa inom de fiesta yrken.
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Overstyrelsen av ar jpjj kan ha anledning att le ett befriande skratt. Sittande jr. v. Sten Lindhagen, Bertil Nordenfelt, S-ven Wallbom,
Oscar Eriksson, Nils Blomqznst och Erik Asperyd. Staende jr. v. Erik Pettersson, Gbsta Carlsson, Karl Lagerqi'ist, Benyt Koniamder,
Gunnar Malm och Birger Maltn. I bak- och forgrund nagra av klubbens priser.

Hellas storst i landet

der den vecka det nu varit tillgangligt for
medlemmarna redan tillvunnit sig allmant
gillande. Dess stilrenhet och fornama smak
Riksidrottsforbundets tidning Svensk
gjortle I.
tilltalar omedelbart, och tavlingsjuryn,
Iclrott publicerade nyligen den svenska
som hade att sovra bland manga hundra
idrottens medlemsnutnerar. Av intrcsse for
olika
forslag till nytt marke, har alltsa
oss ar att Hellas nu ar landets storsta
anledning att kanna sig stolt over sitt val.
idrottsklubb med 855 st. medlemmar, narDetsamma bor aven konstnaren Rudolf
inast foljd av Gota, Stockholm, med 850
Konstndren RuPersson
kanna sig — marmen som gjorde
si. Harefter folja: Hammarby 720, Orebro
dolf Persson, det
vad ingen annan fcirmatt under de senaste
Sport 657, Djurgardcn 652, Malmokamranya hellasmdrlio aren: att skapa Hellas ett nytt marke.
terna 650, Flottans IF, 600, Simavd. 1902,
kets skapare.
Han segrade som bekant i den med synGoteborg, 567, Norrbottens Reg. IF. 500.
nerligen livligt intresse omfattade tavStockholmsklubbar i ovrigt: Fredrikshof
Klubbens nya marke med de gyllene
lingen — narmast foljd av hellenerna Yng396, Sparvagen 443, Polisen 301, SKK. 204,
vingarna over det vitlysande H :et har unve Hallstrom och Bengt Gate — och har
Ncptun 161, Westermalm 141, M. P. 200,
sedan dess nedlagt ett mycket aktivt arKronoberg 143, Sundbyberg 240, Linnea 205,
namnas, aro: Falukamraterna 326, Gavle
betet pa att ge vart nya klubbmarke den
Mode 79 och Sodermalms Hogrc 'Allm.
Sport 175, Thor, Upsala, 202, Malmo AIF.
basta
utformningen. Herr Persson svarar
LaroverksJF. (som Hellas alltid varit lie- 252, Norrkopingskamr. 322, GIUF, Eskilsaven for omslaget till detta jubileumsnumrad med) 63 st.
tuna, 382, Sodertelje sF. 305, Skid-klubben
mer, diir market ar inarbetat i en gylVidar, Sundsvall, 328, Bodens Bandyklubb
De forr sa stora goteborgsklubbarna ha
lene lagerkrans, och hedras darfor med all
310, Lulea Sportklubb 256, Ostersundskamnu krympt samman till: Orgryte 450, Kamratt genom inforandet av ovanstaende bild.
raterna 313 (som var landets storsta for- raterna 255 och — Malmo Skidlopareklubb 100!
Sima.
ening nagra ar). Ovriga klubbar, som kunna

Han som

TARTAN OCH EFTERRATTEN
bestalleshos

MALMS KONDITORI
Ringvagen 147 - Telefon 4041 79

SPECIALKONDITORI
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Vdr vackra vdg
En blick pa fern ars sjudande arbete,

B e n g t Gate,
finndodare

ocb tvafaldig

hojdmdstare.

En blick pa fern ars sjudande arbete, som
fort Hellas till ledningen i landct.
Fyra femtedelar av Hellas' hittills upplevda allmanidrottshistoria fanns till sina
huvuddrag tecknade i Hellasbladets forra
jubileumsnummer vid 2O-arsfesten i oktol)er 1928. Dar berattades om de forsta blygsamma resultaten av var allmanna idrotts
banbrytare under klubbcns »fodelse och
uppvaxtar» fram till de allt flera storbedrifterna aren 1920—19-28.

Fran en plats alldeles i skymundan hade
vara friidrottare med en sallsynt framatanda och sammanhallning skapat klubben
ett namn bland de allra framsta av landets
foreningar. Ja, ifraga om bredd och gecligen resultatniva, kanske Hellas redan da
maste raknas som nummer ett. Jag skall
harnedan soka plocka fram det vasentligaste
av den sista 5-arsperiodens allmanidrottsliga handelser och namnen pa dem, som i
forsta rummet bidragit till att klubben kunnat fortsatta pa sin vackra vag fram till
jubileumsarets gloriosa position.

1929: Bredd, men anda . . . .
Arets forgrundsfigurer voro vara fyra
landskampsrepresentanter Erik Bylehn, Nisse Bergstrom, Samuel Norrby och Bertil
Nilsson. Bylehn, var fortfarande Nordens
8oo-metersman med seger i finnmatchen
som fornamsta prestation. Bergstrom hoppade 188, Bertil Nilsson 186, Hagstrand
och blivande mastaren Gate 180. Hojdhoppartraditionerna inom Hellas aro gamla,
som svnes!

.
Motesplatsen for
oss alia, dar akta
hellensk gladje
och feststamning
alltid rader.

DANS
mandag o. fredag

Telefon: Namnanrop

Nedan tre palitliga
helkner. Fr. v. Allan
Hellman, som i fjol
tog D. M.-terknet i
kulafran Norrby, Nisse Bergstrom, dnnu
aldrig mdstare men vdl
rekordman i hojd, samt
Walle Rakmqvist,
landskampare och vart
sdkra ankare i kula.

Store Samuel var redan da Sveriges basia kuljoriglor med resultatet 14.20 vilket
var liktycligt med nytt klubbrekord. Ett annat klubbrekord svarade Erik Pettersson,
»Hellas-Pelle», for, i det han genom resultatet 15.27,6 pa 5.000 m. klev in i den svenska medeldistanseliten.
S. M.-tavlingarna gavo vara farger foga
framgang. Bylehn startade ej, och de andra
misslyckades mer eller mindre. 4 poang
blev hela skordcn, varav I genom Bertil
Nilsson i hojd, 2 i 4X400 och i i 4X1.500.
D. M. var sa mycket battre med Hellas som
overlagset basta klubb med 83 poang och
Norrby, Nilsson och Jakob Lindahl, som
mastare.
Den snarl sagt traditionella segern i
Svenska serien hemfordes aven detta ar
och utgjorde det synligaste beviset pa 1929
ars facit: lovande bredd men just ingen palitlig topp.

7930; Toppen skonjes.
Curt Angur inledde sasongen med en
vacker D. M.-vardighet i st. hojd pa 153
cm. S. M. tavlingarna i inomhusidrott voro
tyvarr slopade detta ar, sa de vara hade
foga gladje av sin goda hopparform.
I Dagbladsstafetten stallde vi vart ditintills strongaste lag pa benen, men trots
att dctsamma sankte klubbrekordet med nara minuten lyckades Gota dock halla undan
med 13 sek. Men t. o. m. Gota maste erkanna, att »Hellas kommer»!
Fran den cgentliga friidrottssasongen har
man forsl och framst Hellas-Pelles storlopp pa 5-OOO i minnet. Detta hande pa Stadion den 10 juli under Femklubbarnas internationella tavlingar. Pelle overraskade
den vaibesatta idrottsborgen med att inte
bara sla Sveriges baste pa distansen, Magnusson, utan att t. o. m. hanga Finlands
live varldsstjarna Virtanen, naende en tid
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mot topp och tdt
som fort Hellas till ledningen i landet.
av 14.57,4. Dessutom sattc Pelle nya klubbrekord pa 1.500 och 3.000 med resp. 4.02,4
och 8.40,2.
Pa S. M. lyckades Norrhy aiitligen barga
mastarvardigheten — en utrnarkelse som
ban sedan aldrig slappt if ran sig. Bengt
Gate fortsatte den hellenska kraftutvecklingen med en stilfull andraplaccring i
hojd. Vart davarande hopp i spjut, Stig
Lofstcdt, som hela landet vantade sig storbedrifter av, framtracide for forsta gangcn
infor stadionpubliken men lyckades mindrt
val. Var poangskord pa Standaret stannadc delta ar vid 7.
Bland arcts 6'vnga topprcsultat kunna
namnas Olle Anderssons rckordlanga hopp
pa 710 cm., samme mans n.i pa too m.,
Bergstroms och Bcrtil Nilssons skutt over
188 samt nya stjarnamnet Walle Rahmqvist 13.92 i kula. Svenska Serien gick som
vanligt at ratt hall liksom Stockholm?
Idrottsforbunds stora pris till distriktets
basta klubb.

1931: 7 landslagsman.
Framgangarna detta ar borjade med Angurs forsvarande av sitt D. M. i st. hojd.
Friskusen Olle Tinnerstedt tog tva J. M.tecken i gren- och mellanhopp.
Pa Dagbladet upprepade vi fjolarsfighten
och hamnade ater pa andra plats 15 sek.
efter Gota.
I friidrottsmatchen mot Norge hedrades
Gate, Rahmqvist, Bo Hallman, och nye
kuljatten Allan Hellman med utmarkelsen
att forsvara landets farger. Unge Bo Hallman svarade for en av tavlingarnas framsta
prestationer genom segern i juniorernas
1.500 m:lopp. Rahmqvist och Hellman placerade sig som tvaa och trea i kula. I Bmatchen mot Norge deltogo Lindahl, Bertil
Nilsson och Norrby. Av dessa lyckades

Norrby bast med en andraplacering i kula.
Lindahl nadde 50.9 pa 400 m.
S. M. gav oss tvcnne mastare: Norrby
i kula och Gate i hojd. I hacklopning 400
m. bcladc Jacob Lindahl en hedrande andraplats pa den internationellt gangbara tiden 55,4. Klubbrekord, forstas. Nissc Bergstrom tog i poang i hojd, vadan klubbens
skord blev 9. Det tar sig ar f ran ar!
Men det basta till sist: Bengt Gate segratle i finnmatchens hojdhoppstavling, slaende finnarnas internationella storheter i
grenen. Och resultatet, 191 cm., blev arets
basta och givetvis klubbrekord. Store Samuel kom ej langt efter. Med sitt livs resultat 14.67 hotade han stark; finnarnas
beromda 15-metersman.
Om vi sa namna, att Svenska serien bargades med rekordpoang och att D. M.tecknens och poangens mangfakl hcmfordes
till klubben, samt att »arvfienden» Gota utklassades i en brctt lagd klubbmatch, sa
framstar aret 1931 som ett av var allm.
idrotts mest glansande under var 25-ariga
tillvaro.

.
Rekorcllaget pa 4x1500
av ar 1932, som vid
S. M. i Sodertdlje lopte
pa den annu oslagna
tiden 16.24,4. Fr. v,
Georg Tierp-Johansson,
Stickan Holmin, Allen
Widman och Basse Hall-

Jacob Lindahl,
hackmastare och krutfylld 400-metersman.

1932: 7 svenska mastare.
Praglades aret 1931 av en storartad framryck, var delta i annu hogre grad fallet med
sistforflutna ar. Vara idrottsmans bedrifter torde annu vara i s& farskt minne, att
en detaljgranskning har ar tamligen onedig. Det fornamsta skola i dock i korthet
summera:
.Hellas-Pelle dokumenterade sig som en
av varldens snabbaste 5.000 m. lopare med
tiden 14.48,8, vilket kvalificerade honom

G R A N D HOTEL
Lunch fr. kr. 1:50.
Middag fr. kr. 3:50.
Supe fr. kr. 1:50.
DANS
onsdag och fredag

OPERAKALLAREN
Lunch fr. kr. 1:50.
Middag fr. kr. 2: —.
Supe fr. kr. 1:50.

DANS
tisdag och torsdag
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KLUBBREKORD SOM TALA FOR SIG SJALVA
1933:

1 9 2 8 :

Sandstrom
6.8
Sandstrom
10.7
Malm
22.O
Bylehn
48.7
Bylehn
1.52.8
Bylehn
2.32.7
4.02.4
Pettersson
Pettersson
4.22.8
Pettersson
5.29.6
Pettersson
8.33.6
Pettersson
14.44.4
N. Westlund
33-O3-8
W. Larsson
1.10.4
W. Larsson . . . . 17.071 m.
W. Larsson
2.44.52.5
G. Lindstrom
15.2
S. Lundgren
55.3
N. Bergstrom . . . .
194
O. Andersson . . . .
710
1393
1393 Y. Lindman

6.8
60 m. N. Sandstrom
10.7
100 » N. Sandstrom
22.0
200 » S. Malm
48.7
400 » E. Bylehn
800 » E. Bylehn
.........
1.52.8
i.ooo » E. Bylehn
.........
2.32.7
1.500 » K. Lagerqvist
......
4.04 4
i eng. mil K. Lagerqvist ..... 4.26.8
2.000 m. N. Axelsson
......
5-52.O
3.030 » E. Pettersson
.......
8.44.0
5.000 » E. Pettersson
......
15.21.6
10.000 » N. Westlund ....... 33.03.8
20.000 » W. Larsson
.......
1.10.4
I tim. 16'pn. W. Larsson . . . . 17.071 m.
Marathon W. Larsson ...... 2.44.52.5
Hack no m. G. Lindstrom . . . . 15.2
» 400 » G. Lindstrom . . . . 56.4
Hojd
N. Bergstrom . . . .
188
Langd
G. Lindstrom
.....
609

Tresteg

J. Lindman

......

Lovande resultat
dven bland vdra

UNGDOMAR
Klubbrekord i hojd.
Sveriges »starkaste» ungdomavdelningar,
Hellas och Sundbyberg, ha anyo haft en
het dust om poang och ara. Var efterstravade revansch for det forsmadliga nederlaget i vara uteblev tyvarr, och i stallet
fick vi stryk med en poang mer an da,
d. v. s. med tva poang, i den harda men
trevliga triangeluppgorelsen, dar Gota icke
n tan framgang spelade tredje fiolen.
Sondagen den 10 sept, kommer i alia fall
att ga till var idrottshistoria, ty vara pojkars finfina resultat uppvaga mer an val
den forsmadliga poangforlusten. Lennart
Nilssons 176 i hojd, som da blev nytt rekord, ar ypperligt for en ungdom i haris
aider, och a'ven Lennart Hammars 54,68 i
spjut ar av samma klass. Bada resultaten
aro frukten av arslang, energisk traning.
Grattis, Lennartar!
Prestationerna i de olika grenarna framga liar nedan:
joo m. Har fick Scholander finna sig i
att bli knappt slagen av Egfors, Gota, Tid
for bada 11,9. Froander haltade i mil pa
6:e plats med 12,0 och B. Jansson, for tillfallet ur form, pa 8 :e rtied 12,3.
Kula. Bra resultat av var stabila trio,
men sundbybergarna voro for svara: i)
Lennart Andersson S. 14,37, 3) Lennart
Nilsson H. 13,34, 4) B. Henriksson H.
13,22, 7) Alvar Svensson H. 12,42.
Diskus. Beklagligt nog var svagaste
gren: baste man Bertil Bergh blott 6:a

1928:
Slav
M. Nilsson
373
St. hojd
C. Angur
152
St. langd
C. Angur
324
Mellanhopp C. Sjobcrg
440
Grenhopp R. Hagstrand
236
Spjut
N. Bergstrom
58.71
Kula
S. Norrby
14.20
Diskus
F. Acke
41-97
Slagga
F. Persson
45- 1 /
Vikt
F. Persson
8.48
Femkamp R. Hagstrand .. 3.116.215
Tiokamp
G. Larsson . . . . 6.869.50
4X100 m
43.1
4X200 m
1.31.1
4X400 m
3.21.1
4X1.500 m.
16.42.8
100—200—300—400 m
1.59.3
10X100 m
1.50
1.500—800—400—200—100 m... 7.43.5
Dagbladet (gamla banan) . . 1.03.16.6

med 33,87, narmast foljd av klubbkamraterna Y. Paul, 30,91, och Alvar Svensson,
30,10.
Spjut ar daremot var f. n. basta gren,
vari vi kastade till oss dubbelseger genom
L. Hammar, 54,68, och A. Laeckstrom,
50,43. Yngve Paul blev samst av hellenerna men klarade andock 4 :e plats med
47,08.
Langd. B. Jansson, som tidigare i ar
hoppat over 6 m., kom nu aldrig over 5,84
och stannade darmed pa 5 :e plats. P. O,
Almberg skotte i stallet om att segern gick
at ratt hall genom ett vackert hopp pa
6,05. M. Claesson blev otursamt utslagen
fran finalen med en futtig centimeter och
blev 7 :a pa 5,77. Han hade dock ett hopp
en bra bit over 6 m. med harfint overtramp, och som ban ar var flitigaste och
baste B-junior med annu tva ar framfor
sig som junior, kommer klubbrekordet att
sitta tamligen ostadigt nasta ar.
Hojd. Har tog Lennart Nilsson med
sina. 176 hem tavlingens mest overlagsna
seger. Vid alia till buds staende tillfallen
liar han i sommar studerat Spitz och
snabbt omsatt de lardomar, han darvid inhamtat. Visserligen hoppar han — annu —
inte pa samma retfullt lekande latta satt
som yankeen, men likt denne bar han
sprudlande energi och ett fint tavlingshumor. Paul, som aven hoppar rasande grant
och sakert och nasta ar bor bli var baste,
ordnade var andra dubbelseger efter en segsliten strid med Gotas Danielsson pa 160,
Almberg blev 9 :a pa 1,55. Nisse Andersson rakade i ett provhopp komma ned pa
sargen och vricka foten; dar gick inte
bara den tredubbla hojdsegern utan aven
segern i hela matchen sin kos. Synd om
Nisse, som raknat med att kunna gora ett

1933:
Nilsson .
373
Angur
153
Angur
324
440
Sjoberg . . .
R. Hagstrand .
.
236
N. Bergstrom
. 58.71
15.30 Sv. rek.
S. Norrby
43-?6
S. Norrby
46.50
C E. Falk
C. F. Falk
8.99
S. Lundgren
3.564,995
S Lundgren . . . 7.084,635
43-i

1.31-1
3-2I.I
16.24.4 Sv. rek.
1-59-3
1.50
7-43-0
1.01.13.2

gott resultat — han tog ju 165 pa J. M.
och slog sjalve Lennart.
.7500 m. Wagner lopte i kanslan av att
vara belt utan konkurrens, enar ingen av
de ovriga forut gjort nagra markvardiga
tider. Han drog hart i tre varv for att kora
slut pa Sundbybergs efterhangsne Pettersson, men i spurten var det i stallet den
senare som tog ledningen och vann pa 4,20.
Wagner tog slut och fick 4,25 — han var
tydligen inte liingre i sin glimrande dagbladsform.
Stafetten 1000 in. vanns av Gota med
Sundbyberg pa andra och Hellas till allman overraskning pa tredje plats. .

Nytt ungdomsrekord i hojd.
Vid tavlingarna i Nykoping den 17 sept,
segrade Lennart Nilsson i hojd pa det nya
rekordresultatet j8o och slog darvid Nykopings egne sakre 180 metersman Krenger.
OkloLerllyllningar

En del goda medlemmar ha begagnat den
i okt. till att plocka ned sina mobler ur en
vaning och satta upp dem i en annan. Sivatt
har t. ex. flyttat till Polhemsgatan 5, 3 tr.,
tel. fortfarande 53 52 52.
*
Birre Malm har dragit ivag till Erstagatan 26, 4 tr., tel. 435859. Ombyte fornojer.
*
John Peterson, valkand sporthandlare pa
Soder och tillika gammal uppskattad arsannonsor i Hellasbladet, har som bekant flyttat till Gotgatan 58. Mitt emot Gota Le:
jon.
Vi rekommendera garna ett besok.
Allt som hor till en forstklassig sportaffar
finnes och till humana priser, vilket manga
hellener redan haft anledning uppskatta.

PROPAGANDAS
— just vad Stockholm behover.
Hellas segrade dven i dr.
»Propagandan», som den ratt och
slatt kallas, eller de propagandatavlingar i allman idrott, som Hellas de
tva senaste aren i ovarderligt gott
samarbete med Stockholms-Tidningen
Stockholms Dagblad anordnat for
Stockholms-distriktets andraplansman,
bar redan blivit en faktor att rakna
med i stadens idrottsliv. Hur dess
ode kommer att gestalta sig i framtiden ar ovisst, men den ar sa bra,
att den mdste fortsatta. Att sedan
Hellas anser den vara dels sa bra, att
den ytterligare bor utokas, och dels
sa betungande for de »inhemska»
funktionarskrafterna, att den (atminstone delvis) bor overtagas av andra
— det ar ett annat kapitel.
Upptakten till »Propagandan» gavs
av klubbmatchen mot Gota ar 1931.
Stjarnmannen voro dar enligt vara
onskemal uteslutna i sina specialgrenar, ty vi resonerade som sa, att de
hade fullt upp av tavlingsmojligheter
och betungande uppgifter itnda, utan
att behova koras i (for dem meningslosa) klubbmatcher. Som grans for
stjarnklassen satte vi da »resultat,
som skulle berattiga till stipulationsmedal j i brons».

TAG TIDEN!
VI SALJA

Gota led ett forkrossande nederlag och nar klubbmatchen kom pa tal
1932 kravde de stalgra, att stjarnforbudet skulle bort. Vi ansago daremot, att just den punkten i programmet var ett litet genidrag, eftersom
for det forsta toppmannen sluppo
den besvarande pressen att ga med pa
smatavlingarna »for den goda sakens
skull» och for det andra de mindre
durkdrivna just darigenom kommo
att fa spela en roll, som det annars
aldrig forunnades dem. Vi holl pa
vart och Gota pa sitt — och foljden
blev att vi i pur ilska utstrackte
klubbmatchen att omfatta sta'ns alia
ovriga klubbar istallet.
Denna utbytta »G6tamatch» ar det,
som blev »Propagandan». En uppdelr
ning gjordes redan forsta aret av
storre och mindre klubbar i en Klass
I, dar de 30 basta fingo poang, och
en Klass II, dar de 20 basta fingo
poang. Hellas vann sjalv Klass I med
bred marginal, under det att Sodermalm vann Klass II fore Djurgarden
efter en in i det sista segsliten kamp.
I ar hade Sodermalm flyttats upp i
den hogre klassen. och Wigners pojkar gjorde bravaden att med en gang
Varje idrottsintresserad bor ha ett
Tidtagare-ur.
T i d t a g a r e - u r fran kr. 15: —
T i d t a g a r e - u r e t »Minerva»
med den mjuka tryckningen och ny patenterad, start- och stoppfjader, vilken
praktiskt taget ej kan gl sender.
Vdhorterat lager av fickur och armbandsur.
l:sta klasi reparationsverkstad.

FOLKUNGAGATAN 81
Etabl. 1907.
Tel. 43 48 30.
Foreningar och idrottsmdn

erhalla rabatt.

komma tvaa dar. Segrare blev aterigen Hellas. Klass II hemfordes av de
nybildade Lidingokamraterna. Arets
tavlingar agde rum uteslutande pa
Enskede Idrottsplats och under dagarna 20—21 juni samt 4—6 juli. Omkring 700 man voro anmalda, och
segrarresultaten jamte de varas placeringar blevo:
70O meter: Segrare Sven Olsson, Tranel'ierg, 12,0; 9) L. Skogberg 12,1; 15) T.
Holmin 12,2; 21) S. Goude, T. Peters
12,2; 25) G. Skogberg 12,3; 30) G. Backman, B. Jansson 12,5.
400 meter: Segrare G. Nordstrom, Djurgarden, 52,6; 2) H. Santesson 52,8; 3) L.
Skogberg S3,o; 4) R. Stromstedt 53,1; 5)
B. Nordenfelt 53,2; 13) A. Goransson 53,9;
18) G. Skogberg 54,2; 23) S. Dorm 54,6;
31) G. Johansson 55.3; 38) B. Lundqvist
55,9; 43) G. Kare 56,2; 65) B. Nystrom
cn,6.
800 meter: Segrare H. Holmkvist, Aspndden, 2.01,6; 5) ^. Widman 2.04,0; n)
R. Stromstedt 2.05,0; 13) T. Peters, G. Johansson 2.05,6; 28) Y. Hallstrom, E. LSfgren 2.07,0; 30) L. Skogberg 2.07,2; 35)
B. Lundqvist, G. Kare 2.08,4; 38) R. Dillen
2.08,8; 76) B. Nystrom 2.13,2; 90) N. Andersson 2.15,6.
1.500 meter: Segrare Arne Larsson,
Rindo, 4.04,6; 10) H. Yourstone 4.15,8;
20) B. Nordenfelt 4.19,6; 23) B. Lundqvist
4.21,7; 31) R. Stromstedt 4.23,4.
3.000 meter: Segrare: Stig Holmin, Hellas, 9.10,6; 7) G. Johansson 9.16,8; 25) B.
Lundqvist 9.43,0.
Hack no meter: Segrare E Rossander,
Westermalm, 17,0; 4) G. Bergh 17,8; 9)
T. Holmin 18.0; i.) G. Skogberg 18,5.
Hack 400 meter: Segrare: G. Skogberg,
Hellas, 60,0; 2) T. Holmin 60,7; 4) B.
Nordenfelt 61,0; 5) L. Skogberg 61,2; 12)
G. Backman 63,2.
Hojdhopp: Segrare H. Bergqvist, Sodermalm, 180; 7) G. Bergh, S. Arbman 165;
10) G. Backman, Stig Karlsson, G. Tiselius 160; 18) B. Nystrom, N. Andersson,
B. Welinder 155.
Liingdhopp: Segrare: Eskil Johansson,
Lidingon, 649; 5) B. Welinder 614; 10)
T. Holmin 597; 3) B. Jansson 555; 39)
S. Holmin 547.
Stavhopp: Segrare A. Johansson, Linnea,
350; 20) G. Bergh 250.
Trestegshopp: Segrare E. Neren, Sodermalm, 13.50; 3) B. Welinder 13.32; 21) S.
Holmin 11.65; 23) B. Jansson 11.61 ; 26)
A Goransson 11.57; 28) H. Persson 11.51.
Spjutkastning: Segrare Eskil Johansson,
Lidingon, 53,94; 6) G. Bergh 49,10; 18)
G. Paul 44,99; 21) L. Holmin 44,15; 23)
L. Hammar 43,60; 24) K. Nordal 43,44;

har alltid forstklassiga varor
Tel. Liljeholmen 210

Liljeholmsvdgen 2
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Andra smd intressen
En verkligt enkel liten dikt, tillagnad den valkanda
typen med »andra intressen». Skulle nagon saclan till
aventyrs dolja sig inom Hellas' led, vilja dessa rader tjana som en hyllning infor 25-arsjubileet.
Utan namnvard hogaktning
Kalle Lager.
Det var en gang en stockholmsgrabb, som bodde i ett hus
— men ej precis bland finaste noblessen —
och i Sofia-skolan var han inte nagot Ijus:
»Man kan vdl hava andra smd intressen».
Och henima has sin moder fick han bo, tills han blev star,
och dcirfbr var han ingalunda lessen.
Men han var alltfbr lat att orka borsta sina skor:
kan veil hava andra smd intressen».
Och grabbarna i plugget ba'n ga med i en stafett
och sdtta pa scj vackra hellasdressen.
»Nej, det dr oestetiskt att bli trbtt och vat av svett,
man kan veil hava andra smd intressen.»
Han skulle Idsa sprdk, det hade pappans hans befallt,
men skiljde ej pa »essen» och pa »fressen».
Men alia rbda -bockarna, dem tog han ganska kallt:
»Man kan veil hava andra smd intressen».
39) V. Engdahl 39,94; 42) B. Welinder
39,51; 48) S. Akerlind 34,68; 51) A. Leckstrom 31,83; 52) A. Persson 31,03.
Diskitskastning: Segrare E. Nilsson,
Sundbyberg, 39,09; 2) G. Bergh 37,29; 12)
G. Tiselius 33,87; 31) K. Nordal 30,65;
54) N. Persson 26,25.
Kulstotning: Segrare B. Sternhoff,
Norrviken, 12.58; n) G. Bergh, 11,24; 17)
G. Tiselius 10,78; 27) Brostrom 10,45; 34)
B. Henriksson 9,90.
Fiktkastning: Segrare E. Nilsson, Sundbyberg, 12,38; 5) G. Bergh, 11,25; 9) W.
Rahmqvist 10,94; r 6) E. Larsson 9,58; 21)
N. Wennstrom 9,07.
Baste man i Klass I blev Gosta Bergh
med 175 poang, foljd av Lundkvist, Kronoberg, med 140 samt Rossander, Westermalm, med no poang. Baste man i Klass
II blev Eskil Johansson, Lidingon, med
107 poang, narmast foljd av Lonnstrom,
Orby, med 77 samt Nordstrom, Djurgarden, med 69 poang.
Podngstdllning for klubbarna: Klass I :
i) Hellas, 1.889,5 poang; 2) Sodermalm

Han borja pa kontor och skulle skriva hop ett brev,
men det blev aldrig tnera an adressen.
»Man kan vdl vara mdnska, fast man dr kontorselev,
och jag har ju sd manga smd intressen».
Och bad man honom fblja med pa Liljevalchs en dag
och se, hur Liljefors har malat gdssen,
da fick man hora honom Idspa, full utav behag:
»Man kan vdl hava andra smd intressen».
-.-

Och ut till exercisen kom han, ynklig till gestalt
— dom kommenderades av en von Essen.
Plan kunde inte skjuta, och pa marschen blev han halt.
»Man kan vdl hava andra smd intressen».
Han trdffade en flicka, som var vacker som en dag
— det var den rika Marianne, comtessen. —
»Mcn inte kan hon lura mej med sina smd behag,
man kan vdl hava andra smd intressen».
Han ramlade i plurret utav misstag nagon dag,
sa byxorna fbrlora' fina pressen.
»Jag aldrig Idrt mej simma, sa adjb, nu drunknar )'ag».
Det var vdl synd pa alia hans intressen!

1.128, 3) Westermalm 742; 4) Gota 612;
5) Kronoberg 541. Klass II: i) Lidingon
489 poang; 2) Orby 399; 3) Hammarby
368,5; 4) Djurgarden 283; 5) Snattringe
149,5; 6) Malarhojden 133; 7) Enskede
123.
Prisutdelningeh agde rum den 18 oktober
i Kontoristforeningens lokaler i samband
med ett mycket lyckat samkvam, dar Hellas och St.T.I). gemensamt stodo for vardskapet.

Torsten Bodlund, vart lovande stjarnamne i modern femkamp, dok haromdagen
upp pa en kort visit i staden. Han har legal
vid seminariet i Vaxjo och tagit folkskollarareexamen, innan han i host gor
silt tredje och sista ar pa GCI. Han haller
sig god form — har bl. a. avverkat 100
m. fritt pa 1.06 — och har iiven tillfalle
till trailing i sin svagaste gren, ridning.
Sedan Eskil Lundahl av sitt tragna arbete
tvungits att lagga upp femkampandet, halsa
vi Bodlunds atcrkomst med gladje.

MANDAG
ONSDAG
F RED AG

Sakkunskap, sunt fornuft.

Allt for orienteringssasongen
— specialkangor, kompasser, kartor och kartfodral — finner
du i s a k k u n n i g t u r v a l till f o r m a n l i g a s t e priser i
Tel. 2O 88 25

IDROTTSMAGASINET

Tel. 2O 88 26

5 Birger Jarlsgatan 5 - S T O C K H O L M
Landets ledande sportfirma.

Storsta sortering av all

idrottsmaterfal.
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Ett utsokt gott kaffe
kan fumes i varje hellasliem om M kb'per

GLADA GLIMTAR
frdn

SVEN
Redaktorerna for jubileunisnumret ha bett mig skriva tied nagra
minnen frdn livet i Hellas, som jag
varit med om under de gdngna
dren. Sv&righeten i uppdraget lag
ingalunda i brist pa uppslag, tvdrtom var det svart att gora urval
bland de mdnghundrade episoder,
som trdnga sig fram vid ett forsolt
att leta fram lampliga hdndelser att
tala om. Hdr nedan resultatet, ordnat nagot sa nar i kronologisk ordning.

Mellas Kaffe
3

I snjgg f o r p a c k n i a g
saljes salunda

Mellas
KalasKattc
till det billiga priset
Kr. 3:10 per kg.
3

Forutom deiina forstklassiga husliallsblatidning finiies det annu
fornamligare

Mellas
Lyxkaiie
som

e r h a11e s

for

Kr. 3:50.

3

K°'P markuadens basta
kaffe fran

Mellas
Kaiielager
Tobaksspinnaregatan 3
Telefon 41 52 13

Ring sd s kick a vi.

ett liv med Hellas

Forsta gangen i pololaget.

WALLBOM.
Kanske det kan tillaggas, att matchen
mot Neptun B vanns av Hellas, vilket raknades som stor framgang.

Hur Hellas fick Eriksdalsbadet.
Utan Eriksdalsbadet hade val Hellas av
idag antagligen varit avsevart mindre livskraftig an vad nu ar fallet. Det ar Eriksdalsbadet som burit upp klubbens ekonomi
under de sista nio aren, intet tal om annat.
Mera an 30.000:— kroner ha den vagen
tillforts klubbkassan. Siffror som tala. Det
kan da ha sitt intresse att veta, pa vilket
satt Hellas blev vard i det fina badet. Det
gick till ungefar sa bar.

R

Annu vid fyllda 16 ar kunde jag inte
simma. Jag gick och laste for Farbror
varen 1914, och pa sommaren darefter blev
jag overlycklig, nar jag en dag pa S :t
Paulsgatan motte Farbror, som fragadc,
om jag ville komma ut till Neglinge pa
sondagen. Det var dar jag efter intensiv
ovning upptackte, att jag kunde simma
nagra meter och ocksa vagade mig ut pa
djupt vatten. Men bara litet. Jag simmade
i en liten kurva fran det grunda ut pa
djupet och sa in pa det grunda igen. Pa
hosten i Malarbadet blev jag nog den flitigaste bland de flitiga under Rikard Dahlbergs kommando. Jag inriktade mig sarskilt pa langdistans och polo.

edan 1917, da vattenledningsverket
flyttat till Norsborg, framkastade davarande byggnadschefen Kinberg, att omradet lampade sig till ett friluftsbad. Krisen gjorde, att fragan fick vila, till dess
borgarradet Harry Sandberg i forening
med Foreningen for Folkbad pa varen
1925 tog upp saken. En kostnadsutredning
igangsattes, och den 4 maj namnda ar beviljade Stadsfullmaktige de sasom nodvandiga ansedda 96.000:— kronorna. Arbetet
sattes i verket omedelbart under ledning
av civilingenior Nils Froman i Folkbadsforeningen, och redan den 2 juli invigdes
badet under Hellas' regi. Detta lar vara
det snabbaste fardigstallda arbete i stadens historia.

P

F

olo ar ett svart spel; det tarvar mycken
och tragen traning, och jag lag i varre
om somrarna i Strombadet. Formodligen
1916 hade Hellas simtavlingar och skul'e
spela polo mot Neptuns B-lag, som bestod
av uteslutande namnkunniga spelare, sorn
Wictorin, Gustaf Johansson, Bertil Blomkvist m. fl. Gunnar Rooth var kapten for
vart lag och fragan om foryngringar i laget var mycket aktuell. Fetter Wadstrom,
som borjat ungefar samtidigt med mig,
fick order att vara med, men sa uppstod
fragan om Mats Friberg, numera SKK,
eller jag skulle spela med. Jag foljde efter
Gunnar som en hund, vart ban gick, for
att fa hora min dom, och nar det forlosande ordet antligen kom, trodde jag inte
riktigt pa det, forran jag lag i vattnet
tillsammans med Rooth, Wadstrom, Nisse
Jacobson, Nisse Wind och Gosta Runoo
(ban som senare flog ihjal sig) och en
malvakt, som formodligen var Erik Wallin. Den sistnamnde ar forresten fortfarande alltid narvarande, nar Hellas har
nagon betydelsefull polomatch.

ran borjan ansags lampligt overlamna
driften av badet till en enskild forening
pa Soder. Herr Sandberg amnade vanda
sig till Hammarby, det var den enda
soderforening ban kande till — Hammarby var ju redan forut hyresgast hos staden.
Herr Sandberg yppade denna plan for Erik
Bergvall, stadionchefen och tillika en av
de ledande i Folkbadsforeningen.
»Ja, men Hammarby sysslar inte med
simning», sade denne. »Ska' det vara en
Soderklubb, ska det naturligtvis vara Hellas! Den klubben bar en utmarkt simsektion, och kyrkoherde Klefbeck ar ordforande.»
esultatet blev en paringning till »Farbror», som hanvisade till min ringhet.
Jag kan forsakra, att det var en ganska
kuasvag yngling, som stegade uppfor de
irnponerande Stadshustrapporna for att
med bogarradet Sandberg diskutera saken.
Hellas' eget bad — tanken svindlade!
Nagra dagar ; sedan uppkom tanken, att
den s. k. »Simtrusten» i Stockholm —• eir

R
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ISlil oen
kvalilel, . .

Eriksdahbadet frdn luften. Foto Aeromaterial.
organisation for tavlingsmassigt samarbete
mellan Neptun, SKK och Hellas — skulle
erbjudas arrendet.
»Da avstar vi, det blir bara kiv och split
och byrakrati, om flera klubar ska driva
badet gemensamt» blev vart karska svar.
Och sedan Hellas styrelse en lordagsefterrniddag fatt visa sig i sin helhet i Bravallasalen i Stadshuset, skrevs kontrakt
med Hellas som ensam vard.

S

tarten blev briljant. Det blev den bast.i
juli pa manga ar. Over 74.000 badande
forsta manaden, langt over alia forvantningar, och 104.000 pa hela sasongen.
Hur sedan tennisbanorna kom till —
och Simstadion — ar en annan lang historia.

Mitt enda DM-tecken.
Hellas' pololag vann DM over Kappis'
forstarkta B-lag i Eriksdalsbadet 1926 eller 1927. Mella lag i malet. Hellas ledde
med 3—2, da Marius Zwiller strax fore
full tid blir fri och skjuter hart fran nara
hall. Men Mella tar skottet, och saken ar
klar.
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n ilia uppfostard n-aring med enda
kanda namnet »Varmland», vilken vi
funderat pa att portforbjuda, moter Mella
vid trappan, stryker av sig mossan, racker
fram den smutsiga labben, sagande:
»Tack ska Mella ha for att han klarade
den dar parkin fran Zwiller.»
Av »Varmland» blev sedan en bussig
och intresserad simmarjunior i Hellas.
Dar ser man vilken uppfostrande betydelse
sporten bar i alia fall!

En graslig bortdomning.
Det hade varit fest av nagot slag, och
det var efterslackning hemma hos Corne-

lius Berglund, nar han annu bodde i foraldrahemmet vid Nomnalmstorg. Vaningen var stor och nastan skranfri. Seth
Levin introducerade en alldeles ny tavling,
»magkamp». De tavlande stallde upp pa
mattan med ett par meters avstand mellan magarna. Nisse Sjobladh och Orvar
Trolle eliminerades bums i forsta omgangen sasom varande i helt annan viktklass an de ovriga.

C

ornelius och jag blevo finalister. Knutte Stromberg och Nisse voro domare.
Med tandstickor markerades linjen j>a
mattan, over vilken det gallde att tranga
ut motstandaren. Min medfinalists reaktionsformaga var en aning avtrubbad, varfor jag ville forsoka vinna pa list. Nar
Cornelius darfor med vild uppsyn rusade
mot mig med magen fore, klev jag stillsamt at sidan, varpa foljde en ganska valdsam kollision mellan den rusandes panna
och den hoga panelkanten i vaggen. Nara
utslagning och fullstandig oformaga att
fortsatta blev det omedelbara resultatet.
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et enhalliga domarkollegiet gav emellertid Cornelius segern, och protesterna
drunknade i askadarnas gliidjetjut over bedomningen. Orattvisa blev bade vardens
Ion och min.

Forsta eldfesten — regifiasko
som blev publiksucc6.
Vi skulle ha illuminationsfest i Eriksdalsbadet, nar forsta sasongen led mot sitt
slut. Den skulle bli pa herrsidan, som hade
storre plats for askadare; vi hade ingen
laktare da. Tiden var knapp, och affischerna maste ut, innan programmet annu var
uppgjort. Mellas uppfinningsformaga i

in i minsta detalj — och en passform, som star sig sa lange kostymen varar — aro utmdrkande drag
for kostymerna hos Frojds. Trots
de utsokta tygerna och det gedigna somnadsarbetet aro priserna
f o r v a n a n s v a r t billiga. Se har
nagra populara prislagen: 59.—,
64.-, 72.-, 89.-, 98.- och
112.— kr.
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branschen upptacktes inte forran pa sjalva
tillstallningen. »Illuminationsfest» gick inte
in pi en rad pa affischen och miste forkortas, och sa uppfanns det klatschiga ordet
j>eldfest».
tt drama av nagot slag skulle i varje
[all med pa programmet, och efter en
del huvudbry fastnade vi for titeln »Guldgravarhovdingens bortrovade dotter», stort
sjoslag i en akt.
Nasta dag forfattades »handlingen», som
var sa enkel som mojligt. Inovningen inskrankte sig till att jag laste upp manuskriptet for de medverkande kvallen fore
och angav utgingsplatserna for »guldgravarna» och »negrerna». Negrerna hade en
stor flotte till sitt forfogande, under det
att guldgravarna hade tva skrangliga jollar och en annu vingligare badbalja att
ta sig fram i. Tre guldgravare i vardera
jollen och en sarskilt utsedd i baljan, vsr
ordern.
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raniat borjade med att Helge Oberg
rodde ut pa »sjon» med hovdingedotlern Brita Lundholm, sjungande smaktande
stycken. Nar appladerna efter Helges sin?
kommit igang, skulle negern Gotte Johansson med en lans stota Helge ur baten och
rova flickan over till negrernas lager.
Helge hade dock inte hunnit langre an till
forsta versens »Jag vet ej, vem som
vitast ar, men flickan ar min hjartans
kar», da Gotte dok upp ur det morka
vattnet. Charmoren blev sa skramd av det
oformodade upptriidandet, att ban hoppade
huvudstupa ur baten, innan negern hunnit
gora ens min av att satta sitt hemska uppsat i verket.
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etta hade just hant, nar guldgravarhovdingen Oscar Juvelis uppifran utsiktstornet, d. v. s. stenkammaren vid bassangens ande, med hog rost ropade:
»Var ar min dotter, var ar min dotter?
Dar borta ser jag negrernas eldar, lit oss
hamta min dotter tillbaka!» Varpa hela
gfmget, 7 man hogt, hoppade ned i en och
samma jolle.
Efter nagra minuter hade negerhovdingen Mella tant den eld, som Kills redan
i andanom skidat, och stallde till med en
driplig krigsdans. Regissoren-forfattaren
Wallbom var bragt till fortvivlan vid detla laget, som dock lindrades i hogsta grad
under det foljande sjokriget, som blev av
allra muntraste och mest applidknipande
slag. Relingen pa guldgravarjollen lag ungefar en centimeter over vattenlinjen, varfor nagon rodd icke var tankbar. Guldgravarna paddlade sig ut i bassangen med
handerna och motte dar negrernas flott£,
som for ovrigt av belastningen lag ett
par decimeter under vattenytan.

D
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egrarna skulle cnligt instruktionerna
forlora sjoslaget . . . Kilis & Co kip-

LASSVIS MED PRISER
t i l l s k o t s t i l l G. H:s
10-arsskottlossning.
Vid G. H:s moderna 5-kamp i Eriksdalsbadet den 16 augusti beslots pa forslag
av Edvin Svensson och Herbert Lindell,
att G. H. skulle anordna tavlan i skarpskjutning ute vid Katarina skytteforenings
skjutbana for att darmed salutera sammans'.utningens io-arsjubi!eum. Med anledning
harav hade G. H :s styrelse kallat medlemmarne till adel tavlan i sagda gren en
vacker hostsondagsmorgon. Trots den tidiga timmen, obehagligt tidig for en stor
del med hansyn till den just si har ars
pigiende kraftsasongen, hade inte mindre
an tjugo medlemmar horsammat kallelsen och pi faststalld tid infunnit sig pa
krigsskadeplatsen.
Ungefar samtidigt anlande aven en bil,
lastad med alia tiders prissamling. Genom
Bengt Sehlins formedling hade N. K.
skankt en enastaende stor och vacker uppsattning priser med den pafoljd, att samtliga deltagare blevo pristagare, och and.i
hade vi pris over til nasta tavling den I
oktober. Ci. H. framfor harmed bade till
den adle donatorn och till anskaffaren
vannen Sehlin sitt varmaste tack. Dessutom
hade Gunnar Malmqvist natten fore skakat ned en 30—4o kg. applen frin traden
i sin hemtrakts narmaste omgivning —
med vederborligt tillstand, forstas — varfor samtliga deltagare aven hugnades med
pade efter andan halva natten, sedan de sa
smaningom raddat sig i land.

Elitspelen 1933 — Stadions pikat.
Hellas hade misslyckats si manga
,ginger i forsoken att fi in litet pengar pa
allman idrott — hur mycket gott arbete,
som an lagts ned pi forberedelserna, hade
det for det mesta blivit forlust i alia fall
— att man faktiskt inte vagade tro pi nagon ekonomisk succe for Elitspelen heller.
Rackte Stockholms-Tidningens garantisumma att tacka forlusten, var det bra,
och blev det ett par tusenlappar over for
det oerhorda arbetet, var det storslaget —
den installningen var nog ganska allman.
)t av mina allra gladaste hellasogonblick
far darfor, nar jag forsta tavlingsdagen
med nagra av de amerikanska stjarnorna
i bilen kom fram till Stureplan och konstaterade, att en tat folkstrom sokte sig
vagen upp till Stadion. Anblicken av
14.000 iskadare pa Hellas' egna tavlingar
gjorde mig stum och rord. Och tacksam
mot dem sorn istadkommit fulltraffen, i
forsta hand Birre, Gunnar och Hugge.
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en pise applen. Heder och tack, Gunnar,
for ditt intresse och din omtanke!
Skjutningen gynnades av harligt vader
men stordes nigot av frisk blist. Distansen var 200 meter med 5-ringad tavla.
Handicap utdelades i si mitto, att de
niera professionella skyttarna fingo skjul:a i knastiende eller stiende. Yngve Elmgren, Herbert Lindell och Sven Bergstrom skoto i knastaende, Edvin Svensson i stiende och de ovriga i liggande
stallning. Man skulle kunna tro, att tavlingen skulle fi en mera skamtsam anstrykning, men si blev alls ej fallet. Pojkarna gingo in for tavlingen med fullt
allvar, och poangerna blevo forvinansvart hoga. Samtliga tavlande sa nar som
pa en uppnadde namligen 4o p. och darover. Utom tavlan deltog Kalle Lindbloms
forhoppningsfulle telning, 13-iringen Bert,
i;om uppnadde goda 28 p., trots att ban,
cnligt den stolte faderns uppgift, aldrig
'orut ens tagit i ett mausergevar.
Segrare blev Sven Svensson, som genom fin-fina 50 p. tog hem segerpalmen,
bestiende av en silverbricka med tva
stora och vackra blomstervaser samt en
kappe applen. Vad sags om det priset?
Thor Berneck visade sig aven i skjutning
vara en hejare. Han vann, som den arade
lasaren ininns, pilkastning vid G. H :s
ovan omnamnda 5-kamp. Han uppnadde
nu 48 p. och blev darigenom god tvaa
samt antradde hemfarden aven ban overlastad av fina priser. Kalle Haglund prickade in 47 p. och blev trea. Edvin Svensson uppnadde samma poang i stiende, ett
fint resultat med hansyn till den starka
vinden. Kalle Hag kom fore tack vare
flora ''vita". Broderna Oscar och Gunnar
Eriksson tavlade sinsemellan om kaffe,
vilken tavlan Oskar resolut avgjorde till
sin formin genom att uppna 46 p., i p.
fore Gunnar. Dessa bada blevo resp. femma och sexa. Sedan foljde den ene efter
den andre med vackra och jamna poanger. Goran Goransson fick 42 p. men skot
ett skott pa tavlan bredvid, enligt uppgift
pa grund av att ban blev si full i skratt
at en historia som Kalle Lindholm berattade i linjen bakom de skjutande, att ban
glomde vilken tavla, som var bans. Varning, alltsi, nasta ging for Kalle Lindblom!
Sedan Ernst Sjolander hojt ett leve for
Katarina skytteforening, som valvilligt
upplatit banor, gevar och klubbhus, forrattades prisutdelning.
S—h L.

SLAKA MUSTASCHER"
x^-a
Med vilket oandligt intresse laser man
inte i redan gulnade argangar av Hellasbladet om de gamla skidkamparna Sven
Linclhagen, Oscar Eriksson, Ville Larsson,
Dickeii Andersson, Broddcn, Edvin Svensson, m. fl. m. fl, om budkavlar och bragder, om segrar och svidande nederlag, allt
med samma aptit. Det var friska krafter,
som pa den tiden voro vara skidstjarnor
och banbrytare i Hellas for »idrotternas
idrott». Man, varav en hel del annu i dag
aro vara framsta, visserligen inte langre
pa tavlingsbanan men som oslagbara ledare
och organisatorer.
Det ar intressant att studera utvecklingen fran 1915 till i dag och det ar gladjande att kunna konstatera, att det hela
tiden gatt framSt. Emellertid ser det trakigt nog ut Horn om vi, i samma man som
intresset och tavlingsivern stiger, skulle
forlorat i gunst hos Kung Bore, ty de senaste firens »vintrar» ha sannerligen inte
satt nagot stockholmskt skidloparhjarta i
svallning. Men se pa ronnbaren i ar! Rekordvintern kanske ar i annalkande.
Ragge Roosvall — sjalv under manga
ar en av stottepelarna i var skidtrupp —
gav i 1928 ars jubileninsnummei' en livfull sammanfattning av den hellenska skidloparhistorien fram till 1926. Hart ansatt
av innevarande ars jubelredaktorer skall
jag soka bladdra i minnenas bok och ge
en bild av de senaste arens skidhandelser
inom klubben.

1926: Bjdrn Bjuggren i storform.
Det blev en snofattig vinter ar 1926,
men var lilla men naggande goda skid-

leder skidgdnget till
segrar som hdgra.
trupp tog val vara pa mojligheterna och
skotte sig bra pa tavlingarna. Sasongen
inleddes den 17 Jan. med Djursholmsstafetten, dar vi hedersamt togo fjardeplatsen
efter Kungsgarden, Djurgarden och Jarla.
Dct var »Torparn» Akerlind, Gosta och
Sture Roden samt Gunnar Franzen, som
forde Hellas farger med den aran. Thormatchen, som det aret holls i Stockholm,
eller rattare i Enskede, forlorades, men
Bjuggren, som var i norrlandsform, klarade den individuella segern liksom K. M.
pa 30 km. Pa Saltsjobadsdagens 30 km.
gjorde Sten Friberg en utmarkt prestation, belaggande andra plats, 2 sekunder
efter Gotas Rulle Nordkvist. Vart budkavlelag med broderna Roden samt Friberg
blev trea efter storfin akning och indivi-

Slulovn-kapellet "Brustna sta-z'ar" — skidloparnas speciella bass. Lcingst t. v. skidoldboy Martialis Bergsten och Idngst t. h.
Johmie Berg (staende) samt Nisse Akerlind.
duell seger pa sista strackan av Friberg.
I ungdomsklassen dominerade den icke
alldeles okande urvilden Karl-Yngve Hallstrom.

1927: "Torparn"
och K. M.

TT& av Hellas basla skidlopare under
senare ar: t. v. Acke Andersson, t. h.
Gunnar Franzen.

vann serien

Foljande ar hade vi flera av de baste
pa sjuklistan: Frasse, Friberg och Henning Larsson. Dessutom voro Bjuggren
och Gosta Roden av andra orsaker forhindrade att trana ordentligt, varfor resultaten fa ses mot bakgrunden av dessa fakta.
Erik Akerlind var det aret utan tvekan
var baste man med serieseger samt klubbmasterskap pa saval 30 som 50 km. DC
senare avgjordes pa D. M., dar placeringarna for honom blevo 9:3 i klass II
pa bada distanserna. Vi arrangerade utmarkt D. M. 20 km. svar terrang, men
vara egna lopare gjorde bar ingen storre
lycka. Bast blev Sture Roden pa 8:de
plats. For ovrigt voro Acke Andersson,
Erik Nylen, Emil Engberg, Harry Fran-

Det unga gardet, sum rycker from: jr. v.
Yngi'C Hallstrorn, Slickan Aronsson och
Clarra Alter day.
zen, Olle Flodqvist och »Pjatten» Edling
vara basta for aret. J ungdomsklassen voro
Harling och Sten Sydow bast.

1928; Fin vinter, vackra framgangar.
1928 bjod pa en lang och anstrangande
sasong med massor av tavlingar. Fraga ar,
om inte 1928 kan betecknas som vart hittills livligaste och basta skidar. Thormatchen, som gick i Uppsalatrakten forlorade
vi visserligen, men Acke och Bergsten belade i :sta och 2:dra plats individuellt. 1
triangelmatchen mellan Fredrikshof, Gota
och Hellas vunno vi en overlagsen och
uppmarksammad seger. Pa D. M. skuro vi
inga storre lagrar. Acke Andersson var
nog Hellas baste akare det aret, men skillnaden mellan de framsta var harfin; salunda lyckades ingen erovra mer an ett
klubbmasterskap. Acke tog pa 50 km. sitt
forsta K. M. liksom Erik Nylen pa 30 km,
Sture Roden blev mastare pa 20 km. Martis Bergsten gjorde sin forsta tavlingssasong for Hellas och dokumenterade sig
,som en av Stockholms basta oldboysakare.
»Torparn», Nylen, S. Roden, broderna
Franzen och Emil Engberg hollo sig alitid i toppen i seniorklasserna, och av ungdomarna voro Tor Gustavsson, H. Nylen,
A. Lindblad, G. Eriksson, Harling och Cl.
Atterday de basta.

1929: Acke och Clarra dominera.
De forsta klubbtavlingarna vunnos samtliga av i7-aringen Clarence Atterday som
utan minsta vornad for alderdomen tvalade till vara gamla kampar. Av dessa
voro Acke och Frasse jamnast under aret.
Triangelmatchen mot Fredrikshof och
Gota vunno vi om igen med Atterday
som individuell segrare over bl. a. arets
distriktsmastare Thure Eriksson, Fredrikshof. Pa D. M. kunde vi lika lite som
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tidigare na nagra av de framsta placeringarna, undantagandes budkavlen, dar vi
togo tredje plats efter Djursholmskamraterna och Djurgarden. T vart lag akte
Erik Nylen och Henning Larsson forsta
strackan, Frasse och Engberg andra samt
Bergsten och Meyer tredje. Bergsten gjorde basta prestationen genom individuell
seger pa sista strackan. Klubbmastare blevo: 20 km. Emil Engberg, 30 och 50 km.
Acke Andersson. Ungdomsklassen dominerades givetvis av Atterday, men Tor
Gustavsson och Nisse Pettersson gjorde
aven bra ifran sig.

SKOLORIENTERINGEN
blev ny hellensk

Det kom verkligen ingen gammal algkossa och stallde sig i vagen for Hellas stora
skolorientering pa den s. k. algsondagen den
8 okt., utan den vackra propagandatavlingen
kuncle for tredje aret i rad programenligt
och under de mest lysande yttre former
genomforas i hela sin utstrackning. Annars
hade orienteringsseklionen inte alls blivit
forvanad, om jaktintressena i sista stund
1930: Ingen sno. Gangtavling i stall! sig hindrance i vagen, ty pa tva mils
omkrets fran Stockholm hade man blott
stallet.
Signaturen »Ben» refererar 1930 ars kunnat uppleta ett enda terrangavsnitt, som
skidsasong salunda: »Kort — men knap- for tillfallet var utan alg och alltsa tillatet
for vara skolpojkar att husera i, namligen
past intensiv blev skidsasongen. Alia vara
skidpojkar hade ju lange och energiskt trakten norr om Varby, en. mil at Sodertranat for att kunna gora sig i den stock- taljehallet. Idrottsforbundet hade for det
holmska konkurrensen. Men dom hade, for goda andamalets skulle medgivit ett sarskilt undantag fran det annars gallande
att vara goteborgsk, inget for'e. Endast
tva och en halv gang blev det tillfalle att orienteringsforbudet denna dag, for sa vitt
lufta pa sig. Forsta gangen en stralande arrangorerna kunde inhamta de berorda
mark- och jaktrattsagarnas tillstand. 15
sondag den 2 febr. med nattfarsk sno, andra gangen en vecka senare och den halva olika banor hade lagts upp, p^ovats och disgangen den 23 febr. pa de sista kvarle- kuterats, men alia hade fallit pa den i ar
ovanligt rikliga forekomsten av alg. Det
vorna av vinterns snomassor.»
Clarra och Acke voro bada i ypperlig sista forsoket gjordes som sagt i den bergiga malarterrangen mellan Sattra vary
form, Clarra sa bra, att han t. o. m. sandes till S. M. i Arvika, dar han skulle och stora Sodertaljevagen, och enligt tavmata sina krafter med de norrlandska ju- laudcs och utresta experters omddme hade
niorerna En stubbe knackte vart hopps
ena skida, och sa var den da'n forstord.
kolossal otur, eftersom vi inte vunno. Men
En surrogat-gangtavlan ordnades av
vi komma igen!
Stockholms idrottsforbundet, dar Stickan
att vara fackelupplysta skidutflykter till
Aronson gick hem en vacker andraplaceNackanas ar nagot, som hela det glada
ring.
Stockholm talar om. De komma att uppFortsattningen hoppas jag, att vi annu
repas i vinter. Valkommen!
minnas allesamman. 1931 var det just
att Hellas skidsektion haller sig med ett
ingen vinter. 1932 var det anda samre och
eget kapell, ett av Stockholms basta, lystslutligen 1933 var inte heller mycket att
rande till det klingande namnet »Brustna
hurra for.
Stavar». Bandet tranar f. n. intensivt for
kommande »frojder»;
Hoppet ar var van . . .
att »Slaka mustascher!» ar skidloparnas
Till sist vill jag bara be fa fastsla folspeciella faltrop och att darmed menas
jande fakta:
precis motsatsen: spand segervilja, kamp
att Hellas skidgang f. n. ar bade kvanin i det sista;
titativt och kvalitativt sa strongt, att fa vi
att segerkransar hagra for var inre syn
bara sno till vintern, sa ta vi rubb och
— det med starka kamratband lankade
stubb av tillgangliga skidsegrar;
skidganget ar redo;
att vi for var gamla 25-aring Hellas
att vi forra vintern sande ett lag till
S. M. i Boden for att lara norrlanningarna hoja ett samfallt och sjufalt Rahu!
aka skidor, men naturligtvis hade vi en
Gunnar Green.

arrangorstriumf.

man dar lyckats kroka in tva riktigt fina
banor pa resp. 3,5 och S>5 km.
Det var historiska marker, de nara 350
pojkarna sprungo omkring i. Starten skeddc i skuggan av den beromda klippan
Kungshatt, och ett par av de listiga kontrollcrna voro forlagda till de gamla vardkasbergen Sattra Signal och Johannisdals
Signal. Inte minst ifran den senare punkten
liar man en, underbart vid och vacker utsikt
over malarlandskapet — med full ratt kallad den skonaste i hela stockholmstrakten.
Andra signaler bidrogo ocksa till att gora
lavlingen sa stilig som den blev. Redan under utresan — som till allman overraskning
skedde med bat efter samlingen vid Centraleu — tillstotte namligen i Malarhojden
en stor folkskoleorkester, som sedan under dagens lopp Waste, sa lapparna pa pojkarna och hjinderna pa dc appladerande
ahorarna svullnade i kapp.
Andra finesser i arrangemangen var den
banan, som varje tavlande fick fore loppet
(forsta biten upp till starten, var dartill
prickad med fiirggranna Fyffesskyltar och
kallades darfor med skal for bananbanan).
Vidare Mjolkcentralens varma mjolk, bullar fran Konsum och badvatten i mil —
for att nu inte tala om bragden att kunna
ha alia resultaten. fran borjan till slut klara
bara nagra minuter efter det siste man
skumpat in och minuten darefler kunna
lata »Kille» forratta den sardeles festliga
prisutdelningen under flygande flaggor och
klingande spel!
Allt gick som smort, och de kuggar i del
stora maskineriet, som anda gnisslade i
oroncn pa arrangorerna sjiilva, dampades av
den allmanna gladjen och miirktes inte utat, Men vederborande ha aktsamt noterat,
vad som mojligen kunde ha gjorts annu
battre: man lar sa lange man lever, och
en sa stor apparat, som skolorienteringen
nu har svallt ut till, viixer inte fram pa en
gang. Utat marktes dock som sagt inte annat an en i minsta dctalj genomtankt och
klickfri organisation, och pressen har varit
vorande enig i sitt berom. Pojkarna ska
ocksa ha ett varmt tack for allt sitt uppo t f r a n d e arbete.

M A N U F A K T U R - Bi
ARBETARBODEN
Ringvagen 129

Tel. 437812

Sport- & Herrekipering

95

96

JumleumsKnall

av skogsiolket f

Fordubblat orienteraregarde vantar pa framgang.
Nu till jubileet ar det precis fern
ar sedan klubbens orienterargarde
visade sin framfusiga jamnhet genom att klara hem lagmasterskapet
i Forbundets sedvanliga stora hostdrabbning. Jublet pa det arets
grandbankett over den vackra segern ekar annu i oronen pa vara
dagars skogslufsare, och man bar
till arets jubileum vidtagit alia
tankbara atgarder for att upprepa
bravaden Iran 1928.
Hur det kommer att lyckas, ar
en fraga, som sa har i forvag ar
lite svar att besvara, om man vill
se saken klart och skaka av sig all
overoptimistisk klubbpatriotism. I
orientering gar det upp och ner, och
de ar vi kant oss som mest segersugna, har nederlagen vanligtvis
blivit de storsta.
Under de fern ar som gatt sedan
den sista stora lagsegern, ha Hellas
orienterare endast en enda gang
verkligen pa allvar formatt halla
sig framme i den ar till ar allt starkare konkurrensen. Det var 1931, da
Gunnar Franzen — under hela perioden var sakraste och mest rutinerade skogslopare — antligen fick
allt att ga i las och popular! lade
sig till med arets D.M.-titel. De 6vriga pojkarna hollo sig tatt i bans
spar, och de basta fern voro redan
platade som lika populara lagmastare, nar ett band gotapojkar med
hoga startnummer ramlade in hack
i hal och berovade oss den fullstandiga triumf vi redan bespetsat oss
pa. Inte minst i orientering galler
tyclligen regeln att inte ropa hej,
forran man ar over backen. Kanske
det kan tillaggas, att vara mannar
i klass I blevo lika knappt undanpetade fran en redan saker lagse-
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ger — det tyder anda pa en lovande jamnhet.
Aret darpa — i fjol, alltsa —
praglades mera av inre tillvaxt an
av yttre framgang, och aven i ar
ha vi haft gladjen att se var forut
tamligen enformigt aterkommande
slagordning insprangd med ett flertal nya, friska krafter, vilka givetvis forst maste tranas for sin uppgift i skogen men som redan nu te
sig synnerligen lovande. Var stamtrupp raknade sa sent som i fjol

Hellas vann
handbollsfinalen
pa lervdllingsplan.
Tva

ma I av F r d a n d e r .

Sedan Stockholms Handbollskommitte avslagit I. F. Swithiods protest mot den av Hellas vunna semifinalen, var det klart for final om
Stockholmsmasterskapet i utehandboll. Denna spelades sondagen den
23 sept, pa Johanneshovs idrottsplats. Agerande utom Hellas var
Kulturellas blakladda lag, hogtiden
till ara for starkt med ett par akta
blajackor.
Nagot markligare spel presterades ej av nagondera laget, men pojkarna kommer nog anda att ha matchen i friskt minne tack vare de
sallsynt svara plan- och vaderleksforhallandena. Regnguden hade under veckan fore matchen ymnigt
latit sina gavor floda over Johanneshovs stenomramade jordaker,
som pa sondagen noggrant plojdes
upp med en rugby- och tre fotbollsmatcher. Nar vara grona gossar i
prydliga vita byxor kornmo ut pa
planen, motte de anblicken av en
jattestor lervalling, en dimma som
omojliggjorde alia langpassningar
och 15 val.ombonade askadare, daribland vara trognaste supporters,
som tydligen komma "i alia vader".
Som domaren denna gang medforde visselpipa, kundet spelet omedelbart taga sin borjan, vilket det
gjorde pa ett for de grona ganska
obehagligt satt. Kulturellas vanster-

inte stort mer an 25—30 man. I
arets tavlingar ha vi som regel haft
cirka 50 pojkar i farten, vilket vare
nog sagt om den blomstringstid,
som jubileumsaret tycks medfora
aven for klubbens orienteringssport.
Vi se alltsa med stora forvantningar fram mot hostens stundande
tavlingar och an mer mot kommande ar. Blicken tillbaka med en detaljrik historik over vad som gjorts
de senaste fem aren spara vi, tills
vunna segrar berattiga oss till en
stunds vila och gora oss fortjanta
av att med gladje och tacksamhet
se tillbaka pa den vag mot framgangen, som vi alia nu soka orientera oss fram pa.
Ben.

inner halkade namligen igenom hellasforsvaret och skot hart i mal —
efter knappt en minut! Det svalkande regnet kunde icke avkyla vara anstrangningar att utjamna.
Dessa krontes slutligen med framgang i halvlekens sista minut, da
Froander fick fart pa ett av sina
hogerskott med patentskruv.
En stund in pa andra halvlek
okade Ljungkvist var malskord till
tva, varefter Froander som med sina fotbollsskor led minst av halkan,
berovade Kultis deras sista hopp genom att snarta in tredje malet ur
trangd position. Forarbetet var
Pampas'. Kulturella pressade de sista minuterna men Olle Larsson balanserade skickligt pa stranden av
den lilla insjon vid malet, och avvarjde elegant alia kvitteringsforsok. Matchen bjod pa manga muntrande moment och ett litet olyckstillbud, da Sture rakade fastna i
gyttjan med huve't fore.
Hellas vann alltsa som vantat
DM-finalen med 3—i; segerresultatet hade sakerligen blivit mera
smickrande for oss pa en torr plan.
Darmed fullbordades en rad av 12
matcher utan forlust, om man bortser fran en vanskapsmatch i Sundbyberg i somras, som forlorades
av ett blandat A- och B-lag.
De nya distriktsmastarna beta
fran mal till v. y.: Olle Larsson;
John Lundqvist, Sven Johansson;
Arne Karlsson, Sture Johansson,
Jan Hellstadius; Erik Wanngard,
Ake Froander, "Maria" Johansson,
Erik Westman, "Svarten" Ljungkvist.
Janus.
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Nagra ord till Hellas

simmare.

Enighet ger styrka; kamratskap skanker trevnad.
a vi nu sta infor den stundande vintersasongen med dess tranga och nastan
olidliga badforhallanden, ma det tillatas en
gammal simmare att rikta ett par allvarsord till var nuvarande duktiga men nagot
lietlevrade simmargeneration.

D

Tyvarr ar det ett obestridligt faktum,
att samjan i simmarlagret inte alltid ar
sadan, som den borde vara. Efter de fiesta
polomatcher t. ex. ar det ett fasligt kalfatrande, om vem som varit raast, vem som
varit samst — givetvis nast domaren —
o. s. v. Pojkarna dela garna upp sig inbordes i olika gang i stallet for att vara ett
belt sammansvetsat Hellas. Vi simmare
borde ga till nagon av allmanna idrottsmannens traningskvallar och se det utomordentliga prov pa gott kamratskap och
trevlig, gemytlig stamning, som dar visas
upp. For den som kommer fran den ofta
tvistande, stundom nastan bristande simmarkretsen bort till Enskedes gronskande
idyll, ar det rent valgorande att se den
vanskap och den akta hellenska anda, som
dar ar radande bland pojkarna.
nder den gangna sommaren har tvivelaktigt manga tecken till det battre forsports, men annu fattas mycket, och det ar
fara vart, att nar det unga, starka simmargardet flyttar in i vart tranga Centralbadstrag, da komma tvisterna ater pa all-

U

Hellas siartar med 3 lag- i handboll ens vinter-DM.
Inomhtissasongen i handboll star nu infor
sin borjan. Den synes bli livaktigare an
nagonsin forut, vilket ar givet, da handbollssporten sasom sadan marscherat framat med stormsteg.
Hellaslaget, som foregaende ar gjorde en
synnerligen uppmarksammad insats, ar redan i full gang med traningen, Laget blir i
stort sett detsamma som foregaende ar;
eventuellt far nagon av backarna vika
for Svenne Johansson, som visat sig god
pa traningen. Bosse Backstrom, var basta
malskytt forra aret och en spelare med .
farg, star pa sjuklistan f. n. och vi fa tyvarr reda oss utan hans tjanster denna sasong. I stallet hoppas vi, att det skall bli
mojligt for Pampas Westman att spcla
aven inomhus for Hellas, vilket skulle betyda en avsevard forstarkning. T ovrigt
finns det massor av formagor, som sta
pa gransen till A-laget, vilka alia ha mojligheter till avancemang.
I D. M.-serien inomhus kommer Hellas
att deltaga med A-, B- och C-lag.

var. Det ar faktiskt manga av de gamla
simmarna, som just av denna anledning
helt slutat att besoka klubbkvallarna. Vi
aldre minnas de gamla glada dagarna, da
Nisse Wind, (iosta Nygren, Broderna Blumenthal, Friberg, Stromberg m. fl. harjade i pris- och rekordlistor. Vi voro pa
den tiden visserligen inte pa langt nar
sa skickliga som vara pojkar nu aro, men
i gengald var det med gladje och karlek
till klubben, som vi spclade polo, hoppade
och sam, och aven om vi i stridens hetta
for nagot ogonblick roko ihop, sa var
delta genast glomt, och efterat voro vi
alia fcirst och framst kamrater. Ingen kallade var van och ordforande Oscar for
"djakla buse", nar ban i sin absoluta oformaga att spela polo titt och tatt drank te
bade med- och motspelare; ingen sag heller snett pa undertecknad, da jag nagon
gang skot skyhogt over framfor oppet mal.
Vi visste, att var man alltid gjorde sitt
allra basta och manga ganger litet till. Att
det basta inte alltid var sa forfarligt bra,
var ju trakigt for oss, men inte blevo vi
utskallda for det.
or att komma f ram till kontentan med
denna lilla inlaga vill jag darfor rikta
en varm vadjan till alia hellenska simmarpojkar att i vinter glomma det gamla grollet och framfor allt va'ra kamrater och
vanner. Lat oss forslagsvis overlamna den
nodvandiga kritiken till en lagledare jamte
resp. A- och B-lagskaptener, och lat oss
komma ihag, att vi alia sakert ha bade
fel och fortj anster. Hellas ar over heh
landet kand som kamratklubben framfor
alia andra. Lat oss behalla detta rykte,
aven da det galler simmarna, och lat oss
visa vara framgangsrika allmanidrottsman,
att vi aro samma goda hellener som de,
och lat oss aven svetsa oss samman lika
val som de. Da, men forst da, kommer
framgangen smaningom helt.

F

V

i ha alia forutsattningar att bli den
dominerande simklubben. Vi arrendera Stockholms basta, for att inte saga
enda, utomhusbad — Eriksdalsbadet; vi
ha landets odisputabelt kunnigaste simledare — Wallbom —, dess mest modernt
spelande polokrigare — Berg —, dess elegantaste hoppare — Ahnstrom —, dess
absolut f ramste stilsimmare — Jcrnstrom;
vi ha ett traningsfenomen som Wiese, en
po'otekniker som "Lillcn" Holm; vi ha
energiknippen och praktpojkar som "Smiling'' Svensson och Engren och vi ha alia
Eriksdalsbadets juniorer och deras speciella van och tranare, alltid villige och intres-

Euge n <_A h ns trom
rakade at sig ants S. M. i raka hopf.
serade "Mella"'; kort sagt vi ha fciregangsman och mojligheter overallt.
at oss nu ocksa fa det viktigaste: det
goda kamratskapet, och rieu stora viljan fo." det he/as basta med asidosattande
av alia smaaktiga krav pa det egna ' jagets" framtradande i forsta hand. Lat oss
spara var stora krigarlusta till hard och
allvarlig men just och arlig kamp mot
konkurrentcrna, och lat aven oss gamla
simmare fa trivas i er krets. Om vi ocksa
inte kunna ge er namnva'rt stod i sjalva
dusterna, sa kunna vi sakerligen gora var
nytta genom instruktion och handledning
av en del av de yngre, den del som inte
stjarnorna hinna ta hand om for sin egen
tranings skull och som inte heller Mella
och overenergiske men med arbete overhopade "Loppan" hinner med. Kanske behover ocksa klubbens simavdelning det

L
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Ubiuqna

** gaster

skola ut utan pardon. "Etna",
medlet mot v a g g o h y r a , skall
hjalpa Er. Ofarligt for manniskor.
Anvandbart utan fackkannedom.
Forsok i dag — i morgon ar
ohyran borta.

Rokblocket

IMA

Begar hos narmaste farghandlare.
Tillverkare: A.-B. Alfort & Cronholm

• Stockholm
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ekonomiska stod, som ett livligt deltagande
i badkvallarna innebar.
lltsa, simmarkamrater, lat var losen i
fortsattningen bli: Kamratskap och
gemensam segervilja! Lat oss borja hoslens traningskvallar i Centralbadet med ett
fast beslut att vara vdnner och inte last.i
varandra och domaren for eventuella nederlag och bakslag. 1 stallet for att skalla pa
domaren bita vi ihop tanderna och ta nya
lag nasta gang.
lutligcr. tror jag, att jag gor mig till
tolk for alia gamla hellenska simmarvanners onskan. da jag sager: Vi gamlingar atcrkomma garna till vara badkvallar i Centralbadet, om vi fa gora det i
Icamratskapets och vanskapens tecken, utan
stjarnkult och stjarndyrkan men i gemensam onskan om och for gemensamt framjande av goda hellenska insatser i dusterna
mot vara konkurrerande vanner i Kappis

A

DOM SOM KOMMER

S

10 ore i veckan, och knappt det, kostar
det att vara medlem i Hellas, och tillhor du
skolavdelningen, blir det annu billigare. Se
till, att du inte forsummar din ringa skyldighet mot din klubb att betala arsavgiften.
Men gor det inte »nasta manad», utan passa pa, njir inkasseraren kommer. Darmed
hjalper du din klubb mer an du anar.
*
HELLASKAMRAT — du glommer val
inte var klammiga, konditionsbefordrande
gymnastik i Sodra Latin mandagar och
torsdagar kl. 7—9 e. m. ? Du ar valkommen !

ALCRO
ALLA
FARCERS

^ALFORT &,
CROM HOLM
STOCKHOLM
T E L E F O N : NAA^NANROP

Staende fran vanster: Eskil Erodd, fAanne Karlsson, Valter Jacobsson, Olle Stefansson (knastaende), Ragnar Johansson, Sture Lundgren, Stare Borg, Borje Granemark, Jim Borg. Sittande
fran vanster: tva Rimbopojkar, darefter Arne Osterberg, Sven Bjorling, Arne Eriksson, Ragnar
Gustaftson, Olle Rosenkvist, Sten Ringhlom, Georg Lyberg, Sigfrid Pettersson, Borje Hallgren,
Runo Eriksson, Nils Eliasson, Sven Selin och Harald Mellin.

Polomalvakten annu
ej funnen.
Men Hellas vann andd
over finska landslaget.
Den finska simmartruppen, som besegrades av Sverige i landskampen i Eskilstuna
5—6 sept., gjorde ett kortare uppehall i
Stockholm vid genomresan hem till Finland,
och torsdagen den 7 sept, hade vi flera av
de finska simmarna med det finska landslaget i vattenpolo i taten som gaster i EHksdalsbadet.
Tyvarr var vadret inte lockande varken
for publik cller deltagare, varfor kvallen
blev tamligen matt. Simtavlingarna samlade salunda fa deltagare, och finnarna
si-grade ovcrlag over motstandarc av cnklare kvalitet.
Polomatchen rncllan det finska landslaget
och Hellas fick i stallet radda kvallen, och
for var egen del hade vi gladjen att notera
scger over de finska polotungviktarna med
4—3, halvtid 3—i. Forsta halvtid hade vi
( I t klart ovcrtag, vilket ju aven siffrorna
- i nagon man utvisa, och i borjan av andra
halvtid okades ledningen till 4—i. Men dare f t e r satte finnarne till alia klutar och pa
nagra minuter hade de reducerat till 4—3Dessa siffror stod sig sedan, tills det var
full tid, trots att det flera ganger sag hotf u l l t vid det hellenska malet. Vi voro givctvis inte utan chanser att oka heller, men
finnarna verkade farligast niot slutet.
I vart lag spelade fran mil: Lennart
Steen, Sven Wallbom, Bcrtil Berg, Olle
Ostergren. Allan Hogberg, Erik Holm och

fjeorg Svensson. Laget var detsamma som
i polofinalen mot SKK, med undantag av att
Hoffmans plats i malet for dagcn intagits
av Lennart Steen, som efter manga goda
matcher i B-laget och sarskilt i juniorfinalcn
ansags vard att provas i storre uppgifter.
Han var inte belt till sin fordel denna gang.
Men han ar bade ung och lovande, varfor
atminstone undertecknad hoppas pa att han
far ytterligare chanser. Malvaktsfragan iir
namligen ett viktigt problem i Hellas vattenpolohistoria.
M—a.
•'f
De allnianidrottsmau, som under sasongen uppnatt resultat, som berattigar dem
till nagot av Idrottsforbundets nya marken,
torde snarast meddela sig med Erik Larsson, tel. 204081 fore 8.30 fin. eller pa
kvallen. DC som dartill onska lagga sig till
med markena, bora omgaende inbetala vederborlig kostnad pa klubbens postgiro 2585.

Qeorg Svensson
Solskenscharmor och S. M.-specilist,

GOTGATAN 60

S:T PAULSGATAN 3

Soders storsta garnsortering

Interior fran Gotgatan 60.
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En kunglig resa runt Europa
med jubileumsdrets hellenska amerikatrupp.
Fardledaren Gerhard T. Rooth berattar om lyckliga idrottsmdnader.

i allo Jerry Rooth.

Newyork i oktober 1933.
ast jag sjalv rakade vara med pa
ett obetydligt horn, nar det gallde
att ordna biffen, tror jag ingen
opponerar sig mot att sommarens
Elitspel och sarskilt dess amerikanska trupp utgjorde kulmen i Hellas
storstilade jubileumsfirande. Tjugofemaringen dokumenterade sig dar
inte bara som en tavlingsarrangor av
allra storsta matt, varigenom den kunde bjuda de egna och ovriga svenska
aktiva den harda, resultatframpressande, stimulerande konkurrens, de
lange langtat efter, och varigenom
den aven kunde bjuda den packade
stadionpubliken pa tavlingar av hemma i Sverige sallan skadad kvalitet
— utan Hellas skaffade sig genom
sina vederhaftiga, smidigt och sakert
genomforda arrangemang och genom
sin storartade gastfrihet ett aktat och
erkant namn aven har over inom hela
den amerikanska idrottsvarlden.
litspelen i Stockholm — och darmed Hellas — kommer for ar
framat att sta som ett hagrande mal
for
toppmannen inom Staternas
blomstrande studentidrott, och inte
minst lockande ter sig Hellas for des-

F
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sa amerikanska pojkar pa grund av
den europeiska rundresa, som sommarens attamannatrupp under klubbens beskydd och ledning fick tillfalle att gora.
Stockholmstavlingarna sjalva aro
val tillrackligt stotta och blotta for
att aterigen behova taga Bladets utrymmen i ansprak. Men deras jublande eko -- resan runt kontinenten
— gav sa mycket av intensiv upplevelse, att det ma tillatas mig sasom
reseledare att har ge nagra glimtar
fran den hellenska turnen genom land
och riken.

OLD JERRY sjalv,
som genom sitt aldrig sviktande humor, sin omtanke
och sin allestades
narvaro gjorde den
langa
rundresan
i Europa till en
uppkvelse for pojkarna.

r\en amerikanska truppen, omsorgs•L^'fullt utvald av hogsta idrottsmyndigheterna, ar redan forut presenterad
for Hellasbladets lasare, men for formens skull later jag den — sasom
pojkarna alltid fick gora vid varje
framtradande infor begeistrade askadare — ater stalla upp sig och passera
revy:
Glenn Cunningham, lagets kapten
och en av varldens basta medeldistansare.
Ivan Fuqua, ohjalpligt sverigeforiilskad 47-sekundersman pa 400.
Johnny Morriss, fenomenal hacklopare, krokodiljagare och lev-livetleende-i-alla-vader-magister.
Ralph Metcalfe, kallad »Levande
lokomotivet» och »Midnattsexpressen» (behovs val mer presentation?)
George Spits, stalf jaderspanstig
varldsrekordhallare i hojdhopp, akta
»soderkis» fran Brooklyn.
Joe McCluskey, fullfjadrad upptagsmakare med hinderlopning och teskedssamlande som specialiteter.
Henri Laborde, gemytlig diskusmatador, som aven kan stota kula och
springa 100 m. stafett. Och slutligen

IQt
John Anderson, sista olympiadens
diskusmastare, truppens statligaste
och mest »hellenska» typ.
ct ar nu tre innehallsrika manaD
der som forflutit, sedan det lilla
»bandet» den 5 juli lamnade frihetsstatyn bakom sig. Man skulle kunna
indela denna resa i tre avdelningar,
en manad i varje.
Den forsta var utan tvekan den
roligaste, den andra den arbetsammaste och den tredje den lattaste. Resan over till Europa, vistelsen i Stockholm under Hellas' underbara skydd,
rundresan i Sverige med sa manga
ytterst trevliga minnen for pojkarna,
vilka kulminerade i de genomtrevliga
tavlingarna i Malmo infor Sveriges
kronprins, utgjorde forsta tredjedelen.
Sverige-dagarna sta som nagonting
forklarat i den kacka truppens ogon.
Aldrig har val i en utlandsk idrottstrupp blivit gedignare omhandertagen, aldrig har man fatt utlandska
idrottsman att trivas sa bra i ett f rammande land, och aldrig har val sa
manga amerikanska pojkar velat sla
ner sina bopalar i Sverige! For deras
ogon kommer vart lilla land alltid att
sta som ett sagoland. Det var ingen
konst att ge det basta man hade av
idrott, och allt i Sverige, omgivningen, vardskapet, trevnaden runt
omkring tvingade ju pojkarna att
gora sitt basta.
et var i borjan av turnen, och
strapatser kande man icke till.
Vad skall man da saga, och vilka
superlativer skall man taga till, for

D

Cheer! — De amerikanska pojkarna brukade, ndr de voro nier an vanligt nojda med
tillvaron, samla sig i ring och utbringa ett gemensamt Cheer!, d. v. s. en for tillfdllet
hopkokad hejaramsa, for den de ville hylla. Har sta ndgra av dem efter lunchen i
Vaxholm vid den glada skiirgdrdsutflykten med generalkonsul Akerlunds Stella Marina
och tacka for maten. Fr. v. Eric Ny, Spitz, Gerhard Rooth, Cunningham (nedbojd
anforare), Fuqua, Morriss, Metcalfe, Bresnahan (i skyiinuidan sum T-anlii/t) samt
McCluske\<.

att beskriva dessa pojkars prestationer pa rundresan i Europa, prestationer vilka kulminerale i toppresultat
i slutet pa turnen i Budapest, i Paris
och i Turin. Truppen blev falctiskt
battre och battre trots den anstrangande Europaresan! Anda in i det sista
gjorde man sitt basta; se pa Morriss'
14,4 i Turin eller Fuquas 47,6 eller
McCluskeys kolossala envig med
oovervinnerliga Serati eller Labordes
49 meter. For att nu inte tala om den
basta kvartettens, Cunningham, Met-

calfe, Spitz och Anderson, fenomenresultat i Paris dagen fore deras hemresa.
undresan borjade i Kopenhamn,
cyklarnas stad. Man fortsatte genom att blicka ner pa Jyllands och
Schleswig-Holsteins bordiga bygder
fran ett hollandskt jatteaeroplan, och
man landade med fortjusning i Hamburg. Vi fortsatte till Diisseldorf, dar
forsta tavlingarna pa kontinenten borjade infor en synnerligen tacksam och
forstaende publik. Fran Diisseldorf ha

R

/ de hdgre rymderna: L'dnyst t. v. frestas store Henri Laborde av en blond svenska vid det underbara besoket i Surahammar i mitten
seglar George Spits elegant over 2 m. i Budapest och Idngst t. h. befinner sig snabbfotade Ivan Fuqua som fastnaglad av e'n nordisk
Eva i ASEA-Edstroms paradisiska trddgard i Vdsteras.
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vi de behagligaste tyska minnena. I
Hamburg var det trakigare och brakigare. Varfor kan gora detsamma.
Men goda resultat gjorde pojkarna,
trots regn och andra besvarligheter,
dartill eggade av manga av Tysklands
stjarnor. Dar fanns Sievert, mangkamparen, Jonath, sprintern, Wegner,
hackloparen m. fl.
Hannover var nasta anhalt. Den
vackraste staden i Tyskland ! Dar stotte ytterligare storkonkurrens till i
form av Berger, hollandaren, mannen
fran Elitspelen, Voigt och Metzner,
m. fl. Men det var ju bara barnsaker
for derma rekordhungriga yankeetrupp.
a. styrdes farden till Berlin, och
Sefter!stiligare
emottagande far man leta
Musikkar och hundratals
idrottsman i tavlingsdrakt motte upp
vid stationen, och fanor och skyltar
halsade de langvaga gasterna. Under
sang marscherade vi genom Berlins
gator till vart hotell. Det var ju meningen att i Berlin skulle pojkarna
sla pa stora trumman pa allvar. Men
banorna voro for ynkliga och konkurrensen svag. Argentinaren Luti
gjorde vad han kunde, men inte rackte det till mot Metcalfe. Flera tyska
rekord slogos, men det forslog inte.
Det var endast stackars McCluskey
som fick bita i det sura Syringapplet.
asta stopp hette Prag. Dar kom
reaktionen. Pojkarna tog det latt,
for latt. Spitz tyckte att »i,9O ar gott
nog at Prag». Cunningham och Ny
promenerade 800 meter i mask fart,
staf ettlaget behovde minsann icke taga
ut sig. Prag kunde inte inspirera pojkarna. Staden verkade sovande och
resultaten blevo tyvarr darefter.
Men i Budapest vaknade man upp
igen. Efter en hjirlig resa pa »schonen blauen Donau» »skot pojkarna
prick» i Buda och Pest. Samtliga
overtraffade sina resultat!
Varf6r?
Jo pa grund av ungrarnas nastan
»svenska» mottagning av truppen. Deras fryntlighet och hjartlighet gjorde
att pojkarna trivdes ogonblickligen.
Endast Hellas' ledande man slogo
ungrarnas rekord. Men ocksa pa
grund av publikens oerhorda sakkunnighet och »med-i-tavlingarna».
n av ungrarnas basta man, Bodossi, tippades som »hot at Spitz».
Spitz hade skramts med att i Budapest finns en hojdhoppare som hoppar 198 nar som heist. Den kolugne
Spitz hade svarat:

N

»Da maste jag viil hoppa tva meter !»
Bodossi gb'r sig i ordning till hopp.
Dodstyst i hela Stadion. Men kan hora graset viixa! Ungraren samlar sig,
vantar, tills en yngling pa »hyllan»
slac'kt sin cigarett eller tills flaggan
pa hogra flaggstangen lagt sig till ro.
Sa hoppet och darpa appladaskorna.
Spitz gor sig iordning. Samma historia. Om mojligt iinnu tystare. Ynglingen pa hyllan tors inte andas. Hela
menigheten foljer med nastan till
overdrift. Men det sporrar Spitz och
han flyger over alia hojder i fb'rsta
hoppet. 197 — hans vackraste hopp i
Europa! 2. meter — man kan hora
fickurets tysta tickande — och sa dunder och brak efterat. Spitz bar hoppat de efterlangtade 2 meterna til!
sist. Infor Europas tacksammaste publik!
Ribban hojes till over varldsrekordet. Det kontrollmates och springes
tram och tillbaka framfor hoppstallningen. Sa med ens dodstyst igen.
Spitz verkar narmast generad. 10.000
ungrare be for sin gunstling darnere,
och Spitz flyger over, men ack, armen,
den retliga armbagen. Publiken nastan grater.
etcalfe skjuter som en kanon ur
startgroparna. Resultat — ett
tangerat varldsrekord. Cunningham
liigger Szabo och Ny efter sig i ett
hektiskt 1500-111 eterslopp, dar Ny uppoffrar sig for viinnen Glenn och ono-
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Ndr sag man viil Johnny Morriss ledsenf

digt tager stryk av Szabo. (Jag hor
till de verkligt fa i Europa, som tror
pa Ny i ett nytt mote med Szabo pa
1.500 meter!) Fuqua loper 400 meter
pa basta Europatid, trots forbud av
lakare och trots att »varje steg var en
plaga for mig !» Diskusbjassarna hyva
plattan lang, langt bort i morkret.
(For att inte tala om deras fenomenresultat fran dagen efter, da Laborde
slungade diskusen 50,90 meter med
Anderson endast tre futtiga centimeter efter!
Nar gores den bedriften om ? Pa
Stockholms Stadion nasta ar, kanske.
Metcalfe satte varldsrekord pa 200
meter pa bana med kurva, Morris tangerade varldsrekordet pa korta hacken, 14,4, m. m.
Alia dessa storresultat tack vare
ungrarnas formaga att »ta» pojkarna,
tack vare basta konkurrens i Europa
och tack vare, som sagt, att publiken
likt experter levde med i varje idrottsgren. Man kan gott saga att ju battre
pojkarna trivdes pa en plats, desto
battre resultat formadde de trolla
fram.
i lamnade det fagra Ungern med
vemod och kommo sa smaningom
via Tyrolen och Miinchen till Paris.
Det gjorde inte sa mycket att vi
inte ens observerades av arrangorerna dar. Det gjorde inte sa mycket att
vi fingo leta oss ut till idrottsplatsen
alldeles ensamma (tur att Hellas ordnat aven en man i Paris for oss), det
gjorde inte sa mycket att priserna
pojkarna vunno nastan slungades at
dem av ett stadsbud pa hotellrummet,
ty Paris hade ju statt som var langa
resas mal, dar vi till sist skulle fa roa
oss litet innan den langa sjoresan antraddes. Kanske pojkarna vunno pa
att fa vara ensamma i storstaden.
Ensamma voro de ocksa i allmanhet
vid malet for varje lopning. Endast en
gang holl jag pa att fa dandimpen.
Och det var da Eric Ny, var trogne
foljeslagare och min duktige medhjalpare genom den anstrangande Europaturnen, holl pa att kla sjalvaste Cunningham pa 800! Eric kommer, var
lugn for det!
Nog voro vi litet snopna, nar inte
arrangorerna bjodo oss pa sa mycket
som vatten. Snopnare blevo vi, nar vi
maste betala for handdukar i Stade
Jean Bouin, och paffa blevo vi, nar
arrangorerna drogo av bilpengar fran
stationen till hotellet i Paris, nar uppgorelsens timma slog.
Men hade vi inte skamts bort kanhanda under denna turne! Sverige
och Ungern kan val inte finnas over-
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ailt. Det maste finnas ett och annat
»Paris» och ett och annat »Hamburg». Nagra tornen alltsa bland alia
rosorna!
i splittrades i Paris. 4 duktiga
»hellener» maste resa hem for att
skota sina studier, och de ovriga fyra,
Morriss, Laborde, Fuqua och McCluskey fortsatte tillsammans med undertecknad mot andra oden och aventyr
i Sydeuropa.
Studentolympiaden i Turin lockade.
Jordens flottaste stadion betraddes.
Och den pampigaste parad sag dagens ljus. Vad vore Italien och Tyskland utan sina parader! Dessf orinnan hade vi spelat bort nagra sekiner pa Monte Carlos svartroda matta.
Vi hade badat i Ijusblatt Medelhav,
seglat i kunglig yacht i Cannes, dansat i jordens harligaste dansbersa —
Juan les Pins, — klattrat i schweiziska alper och rusat over Luganosjon i rasande fart eller bockat for
Europas markligaste man, vannen
»Musse» i Rom ! Vi hade sannerligen
set Europa utan och innan. 14 lander
hade besokts och 14 lander hade »dukat fram det basta i huset». Intryck
pa intryck virrar framfor oss. Vi aro
for
nara inpa »varldshistoriens
idrottsresa» for att ratt och latt kunna smalta dem.
en ett iir sakert: nar vi alia aro
forsamlade i Amerika igen och da
vi nasta ar t r a f f a s pa masterskapen
i Denver, Colorado, for en liten »reunion», som vi kommit overens om,
da skola vi hoja vara leven starkast
for Stockholm, Sverige och for Hel-
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Tva stdtliga exponenter f'or den svarta och den vita rasen. T. v. Ralph Metcalfe i all
sin morka glans, t. h. diskusbjassen och "hellenen" John Anderson. Tur att man fick
umgas i all vanskaplighet med dylika herrar!

1933 drs tennis
Klubbmatcher, hostturnering, K. M.
1 ett jubileumsnummer brukar ju utrymmct vanligtvis huvudsakligen agnas at en
alcrblick over de gangna aren. Redaktionens mening var nog ocksa att hellastenniscn skulle stallas i historisk belysning i
delta nummer. Som nedskrivaren av dessa
rader cmellertid medverkat sa fa ar inom
klubben att han ej »pa rak arm» kan giva
en resume over utvecklingen, och tiden till
»bladets» presslaggning ej tillater nagon
arkivforskning, fa de tcnnisintresserade
klubbmedlemmarna ha oversende med att
i det foljande enclast kommer att aterges
vad som bant och skett tills dato under innevarande ar. Ja inte ens allt det, ty arets
varturnering har redan fefererats i Bladets
majnummer. Alltsa:

Den 29 januari hade vi en forsta sammandrabbning med Stockholmspolisens tennisklubb om ett uppsatt vandringspris (ett
tidigare dylikt hcmfordes i fjol for alltid
av Hellas). Slaget stod i Atlashallen och
omfattade fern matcher, fyra single och en
double. Resultatet blev seger for oss med
3—2. Vinnarna hette i single G. Almqvlst
och G. Hauffman. Den sistnamnde med sin
broder Willy som partner, segrade aven i
double.

Stallningen sviktar.
Den 19 mars voro vi pa nytt i elden.
Denna gang hette motstandaren Haga
Lawntennisklubb, som hade fordelen att fa
spela pa »hemmaplan», namligen hos Phi-

lipsons. Hagas salkbetonade representanIcr (uttytt: f lera av hagaspelarna tillhorde
S. A. L. K :s ovningsgrupper) tillfogadc oss
elt svidande nederlag, med ej mindre an
sju segrar mot tva for oss. Dessa tva bargades i single av G. Almqvist over Leif
Lundberg med siffrorna 2—6, 12—10, 6—4
och i double av Tore Dahlstrom och Ake
Lundqvist over Jakobsson och Pettersson
med siffrorna 6—3, 6—4.
Stort battre gick det ej heller den 26
mars mot Kronoberg i Atlashallen. Av
sju matcher vunno vi endast tva. Matchvinnarc voro aven denna gang i single G.
Almqvist, som slog Fritzen med 13—IT,
4—6, 6—2, och i double Tore Dahlstrom och
Ake Lundqvist, vilka vunno over Wormbs
och Norbelie med 6—3, 12—10.

Det sura applet.
I juni manad, sedan varturneringen lyckligt och val slutforts med resultat enligt referatet i majnumret, gick den sedvanliga
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matchen mcllan Hellas, Rasunda, Appelviken cch Djursholm av stapeln. Om det
for derma tavling uppsatta vandringspriset
skulle nu spelas for tredje gangen, och sora
Djursholm redan hade tva av tre erforderliga inteckningar i detsamma, var arets
resultat avgorande for prisets »vara el lor
icke vara» i fortsattningen. Hellas lotta<les liksom de tva foregaende aren mot
Appelviken, och vi fingo, avenledes i likhct med forhallandena 1931 och 1932, finna
oss i att bli besegrade. Denna gang dock
mycket knappt, ja sa knappt, att ett omvant resultat ej varit orattvist. Av de fern
spelade matcherna vunno vi tva, namligen
en i vardera single och double, medan Appelviken vann tva i single och en i double.
Salundo vuno hellasrepresentanterna E.
Westerberg. over G. Lindblom (Topsy)
med 8—6, /—5 i single samt G. Almqvist
och G. Hauffman over G. Sucksdorf och
R. Unnersten med 6—3, 6—4 i double. Sasom slutlig segrare triumferade Djurs-'
holm, som darmed hemforde vandringspriset
for tredje och sista gangen.

Pol/sens revansch.
Den i striden om vandringspriset mot
Polisen uppgjorda utomhusmatchen ordnades den 3 augusti a Polisens »en-tout-cas»bana, varvid vi forlorade med 2—3. For
hellassegrarna svarade G. Hauffman, som
slog S. Roing med 6—o, 4—6, 6—4, och
Tore Dahlstrom, som vann over G. Levin
med 6—3, 6—I. Vi ha saledes for narvarande vardera en inteckning i priset.

Slutet gott. . .
Den sista klubbmatchen for aret utomhus
gick mot Rasunda den 9 och 10 September,
varvid vi som vanligt gastade namnda klubb.
Enligt overenskommelse skulle det spelas
tio matcher, men oaktat att vi borjade redan pa lordagen kl. 2 och fortsatte den dagen, sa lange det var tillrackligt ljust, hunno ej resterande matcher slutspelas pa sondagen. Av de spelade atta- vunno vi emellertid sex. En, i single, mellan E. Westerberg och N. Sandstedt avbrots vid stallningen om ett set, och den tionde, en doublematch, blev aldrig ens paborjad. Om aven

JunireKora I LriKsaalsDaJel.
Men sasongsiffrim

svagare an i fjol.

Sommaren 1933 ar nu ett minne blott,
och ett ratt sa vackert minne med forresten. For Eriksdalsbadets del kan fastslas,
att vi haft en mycket lang och atminstone
tidvis vacker sasong. Forsommaren med
det harliga junivadret var ju det basta
tankbara, varfor det tidigare junirekordet
fran utstallningsaret 1930 med 35.010 badande ledigt slogs. Siffran lyder nu pa
42.094. Foregaende sommar — den basta
hittills — hade vi i8.5o4.

ELOF WESTERBERG, aven i ar
bast i tennis, dar
ban vunnit K, M.

Klass A. double: I :a pris och K. M.:
T. Dahlstrom—R. Unnersten; 2) G. och
W. Houffman; 3) Ch. Kjolsrud—S. Bramstang och A. Solden—W. Redtzer.
Klass B. single: i) Ake Lundberg; 2)
W. Redtzer; 3) C. E. Wallner och S. Spetz.
Klass B. double: i) N. Klingberg—G.
Berg; 2) O. Fried—Lundberg.
Mixed: i) Froken B. Stenberg—G.
Almqvist; 2) Fru E. Andersson—Filip Andersson.

Fin form att finna formen.

Arets hostturnering, som i klass A aven
gallde klubbmasterskapet, pabor jades i
Eriksdalsbadet i slutet av augusti och slutspelades den 8 oktober (inomhus) samt omfattade fern klasser, namligen klass A single och double, klass B single och double
samt mixed. Deltagareantalet var osedvanligt stort och utgjorde i klass A singel 20
St., i klass A double n par, i klass B
single 22 st., i klass B double 9 par samt
i mixed 6 par. Den relativt stora anslutningen och ledningens stravan att i storsta
mojliga utstrackning lata matcherna spelas
pa den pa forsommaren nyanlagda sandplanen (vilken inom parentes sagt under
sommarens lopp sa smaningom blivit ratt
sa skaplig och som man far hoppas bor bli
riktigt bra till nasta sommar, nota bene om
den skotes pa ratt satt) gjorde, att turneringen ej hann slutspelas utomhus, inrian
hostrusket lade hinder ivagen darfor.
Resultaten blevo :
Klass A. Single: i :a pris och K. M.
samt E. Sjolanders vandringspris for alltid: E. Westerberg; 2) G. Almqvist; 3)
G. Holm och R. Unnersten.

Utover det som harovan i korthet berorts
angaende tavlingar o. d. kanske aven den
s. a. s. mera interna tennisen intresserar
en hel del klubbmedlemmar, som ej aro
informerade i sektionens liv och leverne.
Inom tennisen minst lika mycket som
inom andra idrottsgrenam fordras traning
och ater traning for att nagra resultat skola nas. Tennisen ar emellertid en ratt sa
dyrbar idrott och kan ju dessutom ej utovas av en ensam person. Aven om ett
»gang» pa fyra spelare slar sig ihop om
gemensamma speltimmar, blir den ekonomiska uppoffringen ratt sa kannbar, enar
ju alltid kostnaden for utrustningen och
dess underbill tillkommer.
For att bereda tillfalle at flera klubbmedlemmar att till reducerade priser bedriva spelet och for att de skola fa spela
mot sa manga olika spelare som mojligt,
har sektionsstyrelsen med borj an sommaren 1932 igagngsatt ovningsspel i gruppspel.
Namnda sommar disponerades en
bana a Enskede idrottsplats samt Polisens
bana vid Polishuset a Kungsholmen. Vintersasongen 1932—33 hollo vi till i Dragonkasernens hallar, och forliden sommar pa
Eriksdalsbadets nya sandbana.
Innevarande vintersasong ha vi kontrakterat Centralbadets bada banor tisdag och
torsdag kl. 9—II e. m., d. v. s. vi disponera
dar 8 timmar i veckan. De deltagande spelarna, 24 St., aro uppdelade i tvenne grupper om 12 st. i varje, varav den ena spelar
pa tisdagarna och den andra pa torsdagarna.
Forutom doublespel, i vilket de olika deltagarna ha olika medspelare och spela mot
olika kombinationer varje gang, forekommer aven en singletavling enligt principen
»alla mot alla».
,
B—k.

Juli minad borjade sedan lovande med
en statligare varmebolja, och mandagen
den 10 juli kunde vi notera arets basta dag
med 4.477 besokande. Tyvarr blev inte
fortsattningen lika bra. Totalsiffran for
juli blev salunda blott 45.258 mot 67.729
for foregaende sommar.
Augusti blev inte sa over sig bra den
heller. Solen lyste tyvarr mest med sin
franvaro. Och med litet sol blir det smatt
med badande, Aven om det ar bade vackert och varmt i ovrigt. Antalet badande
blev nu 31.128 mot 38.360 ar 1932. Och de
vackra dagarna, vi hade i September, hjalpte

inte upp irsstatistiken. Till den I5:de badade 2.525 personer mot 2.444 foregaende
ar. Slutsiffran blev salunda 120.905 mot
1130.749 1932. En minskning alltsa p3 9.844
personer.
For jamforelsens skull infora vi rapporterna for de senaste fern aren med foljande
siffror:
Summa
badande
Maj-Juni Juli Aug. Sept.
84.101
1929 20.137 39-048 22.600 2.316
122.418
1930 35-795 56-067 28.518 2.038
1931 12.331 37.420 42.055 2.133
93-939
1932 22.216 67.729 38.360 2.444
130.749
1933 42.094 45.258 31.128 2.525
120.905

de tvenne sistnamnda resulterat i forlust
for oss, hade vi andock vunnit hela matchen, namligen med 6—4. Hellassegrarna
voro : Kjolsrud—Ljungstrom i—6, 6—I,
6—2; Almqvist—Astor 6—4, 6—0; Unnersten—Ekmanner 6—i, 6—2; Dahlstrom—
Hebbel 6—3, 2—6, 6—2 ; F. Andersson—
Henniger 6—4, 7—9, 6—3 ; Dahlstrom och
Unnersten—Ekmanner och Ljungstrom 6—
2, 6—4.

Elof Westerberg vann K- M-
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BOWLARNA
f y l l a nu
t i o dr.
Aterblick pa ett decennium
a v K a 11 e Hag.

Samtidigt med att Hellas passerar
de 25 aren, fyller bowlingsektionen
to ar. Det var namligen pa hosten
1923, som ett litet gang hellaspojkar
slog sig tillsammans och beslot att sla
ett slag eller flera for Hellas uppe pa
Mosebacke bowlingbanor.
Initiativtagarna till den nya sektionen voro Simon Alenius, Carl Awell,
Ivan Hallgren, Nisse Schnell, Nils
Gyxgard och Artur Ringborg, vilka
pa tisdagskvallarna disponerade fyra
banor. Att resultaten i borjan inte
voro sa glansande, ar ju sjalvklart.
Dels var slagningstekniken da ej sa
utvecklad som nu och dels behandlades banorna ej med samma tekniska
skicklighet, som nu for tiden ar fallet.
Artur Ringborg var redan da den
framste, en position, som han formatt med glans halla an idag. De
basta resultaten vid arsskiftet 1923—
24 naddes av Artur pa i serie med
224 p., pa 2 med 352 p., och pa 3 med
504 p. Pa 4, 5, 6 och 7 serier vann
Nisse Schnell med 674, 845, 1009 och
1193 p., medan Artur tog hem aven
8 och 9 serie/ med 1278 och 1470 p.
"Strokunder" voro Sven Wictorin.
Bror Blomkvist (nu i Star), G. Callin, T. Andersson ("Kungen", som i
ar ater borjat pa allvar), G. Edling,
Kalle Lager, W. Schyberger, Edvin
Olofsson och Kalle Bjuris. Den senare var dock tydligen ej nagot
varldsmastaramne: hans basta resultat pa i serie var 79 p. Nuvarande
advokaten Knut Stromberg forsokte
sig ocksa pa klotrullningens svara
konst — med vad framgang fortalja
ej efterlamnade skrifter.
Sedermera kom emellertid Calle
Awell att overglansa Artur Ringborg
och hade en tid de fiesta klubbrekorden, varjamte Hallgren lade sig till
med klubbrekorden pa i och 5 serier.
Adolf Hellqvist borjade aven att under 1924 idka bowling. Av intresse
ar att se, vilken medelpoang, som da
slogs och ansags for god. Calle Awell
var bast med 158.8 p. Nu arises en
sadan medelpoang skaligen skraltig.
Artur Ringborg slar nu for tiden i
medeltal over 200 p., vilket aterigen
ar en utmarkt prestation.

Over:- fran 1'dnster: T. Pettersson, A. Rinybory, E. Jernstrom, G. Malm, D. German, H. Genborn, T. Andersson, G. Bergstrom, G. Hamrin, S. Levin, T. Soderhohn, N.
Schnell, N. Blomqvist, M. Andersson, K. Haylund och E. Falkhammar.

Omvaxlande med klubbtavlingar
har matcher med vaxlande framgang
utkampats mot andra klubbar. Den
forsta klubbmatchen spelades mot
SBK, da'r emellertid nyborjarna i
Hellas naturligtvis fingo stryk av de
mera rutinerade S.B.K.arna. Sex man
fran varje klubb slogo 4 serier var.
SBK nadde 3775 p. mot Hellas 3.482
poang.
Under arens lopp ha sedan atskilliga klubbmatcher hallits mot N.&.S.
(Norstedt & Soner), Gota, Linnea,
Rush, Kronoberg, ABF, Star, Jarva
in. fl. Framgangafna ha vaxlat med
nederlag.
I och med varldsmasterskapstavlingjirna i Stockholm ar 1926 fick bowlingen frisk vind i seglen. Aven Hellas bowlingssektion fick nya medlemmar, bland vilka marktes Kalle Haglund, som i senarc tider haft vissa
framgangar som bowlare. Den storsta framgangen detta ar var segern
i fyrklubbsmatchen mellan Kronoberg, Gota, Linnea och Hellas om ett
nyuppsatt stiligt vandringspris. 8mannalaget D. German, Calle Awell,
Artur Ringborg, John Johansson, Simon Alenius, Kalle Haglund, O. Elker och Erik Haasum vann efter en
hard strid mot Kronoberg med 48 p.
forsprang. Vandringspriset erovrades sedermera av Hellas for alltid. Vid varldsmasterskapstavlingarna
1929 deltog Artur Ringborg men
lyckades ej erhalla prisplacering.
Samma ar var han uttagen i svenska
laget i Finlandsmatchen. Helge Oberg
och Gosta Bergstrom, ett par av vara
battre bowlare, borjade detta ar att
spela. Den forre har dock tyvarr nu
slutat igen.

Givet ar att de enskilda medlemmarna saval som hopsatta lag inom
sektionen vunnit atskilliga priser pa
allmanna tavlingar. Det skulle emellertid fora for langt att ens i korthet referera framgangarna. Namnas
bor emellertid Gosta Hamrins seger
pa Sveasalongen ar 1932 i januari vid
liivlingen om den s. k. Metropol-Kannan pa det utmarkta resultatet 1106
p., vilket alltfort ar klubbrekord,
samt Hellas' seger varen 1933 tva
ganger i rad i fyrklubbsmatcherna pa
Svea bowl ingh all mot de starka klubbarna Linnea, Star och Jarva.
Klubbrekorden aro f. n. i serie
Gosta Bergstrom 289 poang, 4 serier,
Tor Pettersson 896 p., 5 serier Artur
Ringborg 1107 p., 8 serier Gosta
Bergstrom 1560 p.
Baste spelare ar fortfarande Artur
Ringborg, som ar jamn och sallan
slar bort sig. Gosta Bergstrom ar en
ung man, valkand for alia; har gatt
upp med valdiga kliv. Tosse Pettersson, David German, Elker, Kalle
Haglund, Blomman, Gunnar Werner
(ny medlem for i ar, fin-fin simmare i Kappis) hora ocksa till bowlingsektionens battre spelare.
Nu slas for fullt varje tisdag kvall
uppe pa Mosebacke klassiska hojder.
17 man aro inregistrerade spelare, och
den kommande sasongen lovar gott
for Hellasnamnets vidkommande aven
i bowling. Om ej alia tecken sla fel,
horde juniorlaget kunna barga segern
i ena gruppen av juniorligan. "Stora
laget" har chanser att bli uppflyttat
till narmast hogre klass.
Till slut skall har pa forekommen
anledning framhallas, att bowling numera inte alls ar den "pilsneridrott",
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Mitt samliv med Hellas froken Thalia
iFrithiof
Bjarn e.

Har t. v. en bild an det
glada livet i den aventyrliga kolonistugan.

Jag har last i 1928 ars jubileumsskrift,
att Hellas Thalia faktiskt har tre olika
fodelsear. Hon lar ha varit baby redan ar
1899, men med akta kvinnlig list lat hon
sig omfodas for offentligt framtradande ar
som man mahanda annu pa sina hall
Ivor. Bowling ar en utmarkt motion,
i synnerhet for herrar med anlag for
s. k. kalaskula. Med sin lyckliga fb'rmaga att kunna hos utovarna avkoppla tankarna fran allt annat an kaglornas fall, strikar och sparrar, fran
dagens allvarligare bekymmer, utgor
howlingen en allmant erkand kalla till
saval fysisk som psvkisk vederkvickelse.
Fraga Hans Excellens statsministern, som i manga ar varit en aktiv
och hangiven utovare av bowling, om
lians asikt om densamma! Han svarar sakerligen:
- Bowling ar, ratt utbvad, en harlig sport och en fortrafflig rekreation!

K. H.

1902. Alltsa skulle den gamla skruttan vid
det har laget vara minst 31 ar gammal,
men val vetande betydelsen av en fin harstamning, latsades hon sedermera vara
tvillingsyster till den skone grekiske yngling, som under namn av Sim- och
Idrottsklubben Hellas sag dagens ljus en
stralande oktoberdag anno 1908. Hon kan
alltsa i ar fira den for en vacker kvinna
synnerligen lampliga aldern av 25 hostar.
Sin ungdom och barndom framlevde hon
i allehanda underligt sallskap. Dar forekom »Smalandsknektar» och en tant, som
hette »Korp-Kristi», samt en tvivelaktig
»Herr Dardanell», med flera lustiga figurer. Men hon arbetade traget for att hoja
sin sociala stallning. Efter manga ar av
stravsamt arbete kande hon ar 1916 behov
av rekreation och reste fordenskull ut i
var harliga skargard, dar hon sammantraffade med fiskarbefolkningen och fann sa
stort behag i denna mil jo, att hon blev
bofast darute i flera ar. Dessutom kande
hon val det gamla knepet med ett enkelt
staffage, som skulle lata hennes egen
charm och skonhet blomstra desto livli-

O
Telefon 431790.

gare. Och sallskaplig som hon alltid varit,
blevo karlarna i hennes omgivning allt
flera; allt if ran forsta borjan har hon ju
hallit sig med uteslutande manlig uppvaktning.
Ar 1924 kom det stora ogonblicket i
Hellas-Thalias liv. Da traffade hon namligen den eldige byskomakaren Bjarne,
som genast vann hennes ka'rlek i skarp
konkurrens med byskraddaren Wictorin,
vilken senare dittills raknats som hennes
mest gynnade gunstling. Det kanske var i
sorgen harover, som Wictorin strax harefter gav sig ivag till Amerika.
Episoden med Bjarne varade i sex lyckliga ar, men inte ens under den tiden kunde den oberakneliga skona undvika att slosa sin charm pa diverse andra herrar. Vi
minnas Mr Charley, som maste klada ut sig
till tant for att undga henne, och aven ett
kompani landstormsgubbar blevo lagda
for hennes fortjusande fotter. En »riddare
utan fruktan» i Evert Jernstroms resliga
gestalt blev kanske den mest motspanstiga
kavaljeren, men aret darpa, 1928, rakade
hon in i ett »aventyr i kolonistugan» och
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firade dar fullstandiga triumfer. (Dessa
aventyr ha sedermera befunnits sa minnesvarda, att de numera filmats under namnet
»L6rdagskvallar».) Bland de nya erovringarna marktes Napoleon-Allan Wahl.
boxaren Kalle Lager och operettcharmoren Conny Blomqvist m. fl., och med dessa
levdes i kolonistugan ett lustigt liv med
mat och dryck och barnvagnar.
Ar 1929 overgavs de folkliga lustigheterna for en da synnerligen aktuell forskingrarehistoria benamnd »Kassabrist»,
och i huvudrollerna insattes idel bankoch forsakringsman, som med sin ka'nnedom i branschen gjorde det hela mera trovardigt. Ett jattestort skrivbord fran
sjalva Handelsbanken fullbordade verket.
I denna pjas provades manga nya krafter.
Alias var Pelle, numera valbestalld olympiaman, gjorde da sin teaterdebut som en
stackars forskingrande bokhallare. Orienteraringsbasen Holmas och snabbsimmaren
Jernstrom, badmastaren Mella och »Greta
Garbo» Skoglund samt Aug. Jonasson,
vilken senare gjorde en fortrafflig studie
i vampyrfacket, voro a'ven med i ensemblen.
Ar 1930 blev Bjarne kommenderad till
»Mannen vid fronten» pa Oscarsteatern
och eftertraddes hos den skona HellasThalia av Harald Mellin och Allan Wahl,
vilka sedan dess turat om att forse henne
med livets nodtorft. Man gjorde anyo en
tur ut i skargarden och lekte »karlekstokar». Da hade till familjen aterkommit
den gamle spanienfararen Erik Jagerblom,
som med sitt kultiverade och overlagsna
spel skankte ny charm at tavlan.
Aret darpi, 1931, blev ett direkt steg
bakat. »Jan-Anders och Lars-Anders»
kunde icke inspirera till nagra stordad, och
var kara Thalia kande sig sakerligen atskilligt pa dekis. Men sa voro ju ocksa
svarigheterna betydande den gangen. Tnte
forran en halvtimme fore forestallningens
borjan lyckades det att anskaffa behovliga
skogsdekorationer. Men aven nu upptradde
en debutant av betydelse, Ake Soderblom,
numera valkand som Lill-Slam och professionell revyforfattare av hogsta klass.
1932 ligger ju alltfor nara for att behova
komma in i var teaterhistoria, men en
markbar uppryckning vill jag dock konstatera. Langbadaren Smiling-Svensson och
rekordgangaren Stickan Aronsson visadc
oanade charmortakter, som giva loften for
Hellas-Thalias fortsatta blomstring.

Hurra, va vi a' bra!

i()2g drs ekonomiska utskott: f r . v. Gunnar Malm, Hugo Bjijrk och Birre Malm.

Ilsken telefonsignal. |ag lyfter forsiktigt telefonkiren
och svarar:
- Malm.
Och far svar av en sonor stamina:
— Det ar hellasbladsredaktor Nordenfelt, hej. Du ska skriva nagra racier i jubileumsnumret och framlagga
nagra synpunkter i egenskap av
inangarig organisator for fester och
andra storarrangemang!
Jag svarade ogonblickligen, att det
nog ej vore lampligt, da en sadan arJa, detta var i korta drag berattelsen
om Hellas-Thalia. Som en formedlands
lank mellan vardagens gra och fantasins
brokiga varld har hon ju sitt stora berattigande, och det ar a.tt hoppas, att kommande generationer hellener skola omfatta
henne med samma karlek som den nuvarande. Men den gamla bostaden i Sodra
Latins gymnastiksal ar kanske inte den
basta. De scentekniska mojligheterna svara
allt samre mot tidens okade krav. Kanske
dock Soders nya medborgarhus en gang i
framtiden kan skanka oss nagon lindring
harvidlag. Vi hoppas da pa en ny era for
gamla Hellas-Thalia och hennes trogna
tjanare, ingen namnd och ingen glomd, och
kanske vi a'ven da kunna bereda en plats
i Icdet for vara hellassystrar, som hittills
troget appladerat och sporrat pojkarna till
nya krafttag, men som alltid varit utestangda fran det allra roligaste: repetitioner och festliga premiarer pa insidan av
rampen.

Orienteringslopare!
Gotgatan 58 SpOrt &
mitt for Qota Lejon

likel bara skulle komma att handla
om "hurra, va vi a' bra". ]3enna hotelse hjalpte emellertid foga, var for
jag inaste satta igang;
Alltsa:
Hurra va vi a bra! Jag anser det
alldeles nodvandigt, att om nagonting har i varlden skall lyckas, maste
man forst och framst ha en mycket
stark tilltro till sig sja.lv, och for det
andra maste man aven vara overtygad om framgang for den sak man
avser att genomfora. Det ar med andra ord nodvandigt att vara en fullstandig optimist.
Det ar som bekant optimisterna,
som fora varlden framat. En pessi-

Prisvdrt!
Bertil Billing, for ett femtontal ar sedan
god brostsimmare och 4OO-meterl6pare, numera valbestalld forvaltare pa Orbyhus
gods — slottet dar Erik XIV satt fangen
och dog — har ihagkommit klubben med
ett pris till jubileet. Sjalv firar ban 20arsjubileum med klubben i ar.
Priset tillfaller den hellasjunior, som
tillhort klubben minst ett ar och under
lopande kalender^r fyller hogst 18 ar, samt
pa allman tavling uppnar endera av resultaten 53 sekunder och 3.08 i respektive lopning 4oo m. eller brostsim 200 m.
Hellasbladet bockar sig och tackar for
minnesgodheten.

Orienteringskangor
Kompasser
Kjellstrdrn £.ytK vatske
Silva
Vandrarshor
Meisryggsackar .
10.-, 13.25, 14.

Velotipedaffaretl,
CJohn Peterson)

13.50
7.50
8.50, o. 9.5fl
15.-, 22.-, 23.-

St Nygat. 20
Tel. 111670
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mist kan inte flytta utvecklingen ens
on millimeter at ratt hall. Men det
nicker ej enbart med stralande optimism for att kunna genomfora ekonomiska arrangemang. Lika nb'dvandigt ar att tillforlitliga kalkyler over
utgifter och beraknade inkomster pa
forh?nd uppgoras.
For en forening med sa omfattande rorelse som var, med manga olikartade idrottsgrenar pa programmet,
ar det sjalvklart att en sjalvforsbrjning i form av medlemsavgifter ar
ftillkomligt utesluten. For en del ar
sedan tillsattes en besparingskommitte for att orolna ekonomin inom klubben. Jag har i allmanhet svart att
forarga mig over nagonting, men niir
jag erfor besparingsbesluten, blev jag
verkligen uppriktigt forargad. Min
uppfattning var namligen den, att
det skulle tillsattas en ekonomisk
kommitte, som i stallet skulle vidtaga sadana arrangemang, att klubbkassan tillforses erforderliga mede! for
rorelsens drivande. En sadan kommitte kom aven till stand och bestod
av Hugo Bjork, Gunnar Malm och
Birger Malm.
Detta ekonomiska utskott arbetade
efter de principer, som har overst omtalades. En racl glansande Grandfester arrangerades. Biljetterna till var
forsta nyarsvaka pa Grand route kollossalt stor efterfragan. De 700 biljetterna, varav cirka 500 st. supebiljetter, voro slutsalda omkring den 15
december, och utskottets medlemmar
hollo pa att fa graa har, da deras telefoner rmgde praktiskt taget dag och
natt och ivriga roster bevekande bado om biljetter. Aven teatern som foregaende ar knappast gatt ihop, fick
en slang av framatandan och lamnade ett gott resultat. Pa ett enda verksambetsar lyckades utskottet uppna
ett netto pa arrangemangen av, jag
vill minnas, cirka 7.000:— kroner,
vilket tackte klubbens davarande
skulder samt tillsammans med medlemsavgifterna, aven rackte for ifragavarande verksamhetsars omkostnader.
Nar klubbens
festarrangemang
kommit sa i ropel, att sarskilda at-

Leeiicle let!er

Den lettiska truppen vid Elitspelen togs
ocksd v'dl om hand. Har en bild strax fore
hemfdrden.
Fr. v. i ovre raden Jurgis,
Nisse Wennsirom, Walle Rahmqvist och
Dimsa. Nedanfdr Ki-vitis och Buceniks.

garder for desammas arrangerande
ej voro nodvanda, upplbstes utskottet.
J-Tugo Bjork avreste till Amerika med
vissa journalistiska uppdrag. Fore
hans avresa sammantraffade det upplosta utskottets medlemmar och uppgjorde de forsta planerna till ett storarrangemang i allman idrott jubileumsaret 1933 med deltagande bl. a. av
Amerikas basta idrottsman. Hugo
Bjork erholl fullmakt att inleda underhandlingar i Amerika. Omedelbart efter Olympiaden maste han
cmellertid hastigt atervanda till Sverige, varvid redaktor Gerhard Rooth
i New York valvilligt atog sig att
fullfblja underhandlingarna. Overenskommelse traffades aven med
Stockholms-Tidningen om samarbete
och viss ekonomisk garanti. Underhandlingarna i Amerika fullfoljdes
pa ett glansande satt av Rooth. och
amerikanska forbundet hade vanligheten att utse och oversanda den basta amerikanska trupp, som nagonsiri
besokt Europa for deltagande i tavlingar, arrangerade av enskilda klubbar.
Vi mottes overallt av stor forstaelse for dessa tavlingar och vi kunna
gott, utan overord saga, att Elitspelen 1933 var en stralande succes. Jag

Landets storsta urval i
reseffekter &. damvdskor
firmer Ni i

Kungsgatan 23
Gotgatan 23

hoppas, att klubben kommer att gora
Elitspelen till en tradition och att det
ytterst angenama samarbetet med
Stockholms-Tidningen aven i fortsattningen skall kunna uppehallas.
Eftersom
Stockholms-Tidningens
namn nu namndes, vill jag begagna
tillfallet att tacka dess ledning och
snart sagt hela dess personal, for den
beredvilligbet och det stora intresse
de visat for de gemensamt anordnade "propagaiidatavlingarna". Jag ar
alldeles overtygad om att det satt var.
pa propagandatavlingarna upplades
foregaende ar, och det glada och gemytliga vis, pa vilket de genomfordes, har gjort och kommer att gora
saval klubben som Stockholms-Tidningen stor nytta. I forbigaende vill
jag namna, att optimismen i detta
fall aven spelat en mycket stor roll.
Ett par dagar fore den forsta tavlingsdagen sade en kand sportjournalist till mig, att pa grund av den kollossala anslutning som vunnits, tavlingarna ej skulle kunna vara avslutade forran framemot 12-tiden .pa
natten. Jag svarade, att tavlingarna
skulle vara avslutade pa e r a il/2 timme. Tack vare ett utomordentligt arbete av tjanstgorande klubbmedlemmar och funktionarer, lyckades del
aven att genomfora tavlingarna pa i
titnme och 37 minuter!
*
Nu har jag viil trottat Hellasbladets lasare tillrackligt, men vill a n dock begagna tillfallet rikta nagra ord
till klubbens aktiva:
Var optimister, tro pa Er sjalva
och tro, att Ni kunna gora resultat,
som ligga ofantligt mycket over Er
nuvarande prestationsformaga. Att tro
pa sig sjalv ar det absolut viktigaste
for att kunna uppna verkliga resultat, sedan spelar det en mindre roll
om exempelvis armforingen ar nagra
centimeter hbgre eller lagre eller att
steglangden ej motsvarar den eller
den tranares eller beskaftige forstasigpaarens asikter.
Alltsa: Tro pa Edcr sjalva och Ni
skola uppna resultat, som ingen tilltrott Edcr om

Drottninggatan 50
Norrmalmstorg 1

OJnder Kungl. Skoloverstyrelsens InseendeJ
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