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Att uara hellen
For Hellasbladet av SAMUEL NORRBY.
Alt vara hellen dr ej bara att bara Hellas' klubbmdrke pa rockslaget. Has manga sitter det bttydligt djupare, hos
alia horde det gora det! Ty Hellas dr och har alltid varit en klubb med en alldeles speciell anda. Jag vill inte pasta
att den andan dr i sdrklass bdttre an andan i andra klul bar, men jag skulle anska att varje idrottsklubb hade lika
god anda som Hellas.
Nu sdger nagon rdttrogen hellen: Har den gode Norrby svikit sin klubb, eftersom han inte helt frejdigt pdstdr,
att Hellas dr alia tiders och absolut utan konkurr'ens? Hellaskamrater, jag forsdikrar att det inte ar, nagon fara for
den saken. Den tvdttdkta sodergrabb som redan i tidigaste tonaren blivit hellen och som sedan sdsong efter sdsong
tiivlat for de grona han har hopplost farlorat sitt hjarta till den istora kamratklubben.
Men ett jubileum far inte bara bli ettj Hurra vad jag iir bra! Ett jubileum skall vara en tankestallare ocksa. Man
hair att se tillbaka och att se framdt. Man har att spotta i ndvarna i stdllet for att stolt och sjdlvgod Idgga armarna i
kors och vila pa lagrarna — kanske dr t. o. m. dessa lagrar inte mina egna utan klubbkamraternas i vilkas glans jag
solar mig.
Att vara hellen dr att tillhora en enda star1 familj, ddr Farbror pa gamla dar gait och blivit farfar och ddr Birr,e,
Per-Olof och Asperyd m. fl. dr idrottspappor till de allra gronaste bland de grona. Ar man hellen sd ban man ett
namn som forpliktar.
Att vara hellen dr att lillhora ett prima kamratgang. Men i varje prima idrottsgdng finns en sjdlvskriven, om an
oskriven lag: Man sviker inte gdnget. Kom ihdg det grab bar! Nu nog med moralkakor.
From med jubeltonen i jubileumsnumret!
net har manga ganger foresvdvat mig, vilken stor glddje alias vdr Farbror har att bara med sig in i dlderdomen.
Tank dndd vad det vill saga for en karl, for en prdst, att molas med vtirdnad och bussig tillgivenhet av f. d. sodergrabbar och pdlitliga busfron, som numera dro man i staten och tunna i haret!
Och tank vilka glada och goda minnen urhellenerna ha fran gamla, mera, gemytliga tider! Det var ett litet gang
so/n var med fran borjan. De kallade sig Pastorns Gossar. Men ndgra so'ndagsskolegossai' med helgongloria var det
ju inte, och det var vdl inte precis meningen heller. Dock kunde stimmet och stojet stillna, ndr mdnadssamkvdmet
skulle avslutas. Och det bleit sd ddr tyst, som det bara kan bli i en sunning pigga grabbar, ndr Farbror samlade
aila i en kort bfin. Dei var vdl emellandt en ganska ovanlig ordalydelse i bonen, t. ex.: "Gode Gud, giv grabbarna renhdriffti hjdrtan." Och anda tror jag just den bonen blev hard, h; att vara en dkta hellen det dr just att vara remhdrig.
Att vara hellen. Ndr jag sitter och tanker pa detta, sd dyker det upp gamla, glada minnen. Men for mitt inre oga
ser jag ocksa morgondagens Hellas, en stilig och klammig syn.

Hellensk cavalcade
J933M943.
Av SONNY.

Doson jubileet 1938.
Niir Hellasbladet denna gang
med anledning av Hellas 35ariga tillvaro utkommer med ett
jubileumsnummer, bar red. forsokt undvika ailtfor mycket hist or ik. Det ligger annars nara
till hands vid ett sadant bar
tillfalle, ait i det oandliga blicka
tillbaks och i rampljuset ater
dra iram gangna ars bravader.
Vi ha dock denna gang valt att
forsoka gora Hellasbladets jubileunisnumnier till en expose over
var egen tids sjudande hellasliv, varfor vi inskrankt historien till att endast omfatta en caHELLAS. Det dr Svenska Dagbladets
stafett. En spanstig sprudlande gronkladd lopare som nervost laddad star
och trampar vid vaxlingsgransen, medan kamraten narmar sig med pinnen i naven och bly i vaderna. Tvd
minuter senaf6 sitter han sjdlv flamtande pa dikesk'anlen 800 meter langre
from mot m&let. Han har givit allt
han hade inombords - - och nasta
hellen jagar vidare. Ofta gdckades
segerdrommapna, men dtskilliga ganger stod kamratklubben frdn S<oder
som segrare inne pa Stadion.
HELLAS. Det dr 20-mannasimning.

Sportclub Charlottenburg fran
Berlin deltager i en av Hellas an-

ordnad internationell handbollsturnering i Alvikshallen. Efter sensationsmatch besegras Hellas knappt
av det tyska laget med siffrorna
15—10. Hellas inbjudes till returmatch i Tyskland.
November: Medlemsavgifterna i klubben hojas till nuvarande niva.
December: Sirnmarna avsluta jubileumsaret med att vinna Neptuns
50-mannasimning pa tiden 25.10,9
min. infor ett fullsait och jublande
'Sportpalats.
Hellas' sista nyarsvaka ager rum
pa Grand Hotell. En epok i klubbens nojesliv avslutas harmed.
(Forts, a sid 4)

Hjcental i halsgropen och rnunneii i
fyrkant. Bassdngen en kokande fffyta,
ddr dngan ledes in i levande ventiler
och struparna alstra rena rama sirentjut. Vems var ndiven som forst dunkades i mdlvdggen? HELLAS'! Hurra!
HELLAS. Det dr "He-den" pa sista
strdckan i budkavlen. Starten gick i
nattligt marker, men medan dagen
grydde forcerades kdrr och moras av
segersugna skogslopare. Mot mdlet,
slutmdlet med viljan pd helspdnn och
musklerna domnande av modan! Ty
segerrika traditioner och beundrad
hellensk orienteraranda forpliktar.

HELLAS. Det skall bli Hellasgdrden
med portarna oppna for dJdre och
yng.re grabbar med renhdriga Hellashjdrtan som fora vidare andan frdn
Farbrors lyckliga start i seklets gronaste ungdom.
HELLAS. Det ar du och jag. Pa oss
sjdlva beror det hur morgondagens
Hellas skall se ut. Den ljusnande framtiden dr vdr, om vi rdtt forvalta arvet
frdn Farbror och riktigt gora Mart fair
oss vilken plikt det medfor och vilket
privilegium det faktiskt innebdr ATT
VARA HELLEN.
Samuel N o r r b y.

valcade over de senaste fern
areiis minnesvarda hellenska
handelser.
HOSTEN 1938.
Den trettioariga tillvaron firas.
Oklober: Trettioarsjubileet firas med
en stralande fest pa Paul U. Bergstroms gamla residens Boson pa
Lidingo, som inkopts av Riksidrottsforbundet for att inredas till en
svensk idrottshogskola.
Hellasbladet utkommer med ett
statligt jubileumsnummer.

ALII lor Hellas-sport!
ALANDERS Cykel- & Sportaffar
Edvin R. Alander
Adolf Fredriks Kyrkogata 15

Telefon: 206664.

HELLENSKA ORDFORANDE
1908—1943

frnsl Klefbeck
Sliffare och ordforande
1908

22/io

- 1928 13/3

HEDERSORDFORANDE.

1937

1928-1934

19.

1934-1937

m
Oscar Eriksson

Sven Wallbom

Birger Malm

1940.
Hellas star starkt trots inkallelser etc.

Heilensk
(Forts, fr. sid. 2).

1939.
Det andra vansinnets begynnelsear.

Januari: Daligt med vintern i stock holmstrakten.
Handbollslaget spelar i Tyskland.
Februari: Hatenloppet installes pa
grund av snobrist. Daligt surrogat: Skidloparbal i Berns.
Clarence Atterday hedrar sig internationellt och blir 7:e man a 50
km. vid VM i Zakopane.
Mars: Arsmotet agde rum den 21 mars.
•Hellas handbollslag kampar fortvivlat i allsvenskan, hamnar pa
sista plats och degraderas till Ostsvenska serien.
Vara
inomhushoppare vinna
samtliga DM och JM i inomhushopp.
April: Andraplacering i 20-inanna.
Per Olof i rekordform satter nya rekord pa 100 yards och 100 m. frisim med tiderna 52,8 och 58,3 sek.
Rekorden kunna dock ej godkannas
av simforbundet, enar arrangorererna ej iakttagit nodiga formaliieter.
Gosta Lundblad blir svensk mastare i grenhopp.
Maj: Hellas segerrad i Svenska Dagbladets stafettlopning brytes. Orgryte segrar med Hellas pa andra
plats.
Juni: Hellas besegras av Mode i propagandan.
Juli: "Pecka" Edfeldt blir svensk mastare i femkamp.
Hellas dominerar DM i simning.
Augusli: Hellas hotar Kappis hegemoni
som landets basta simklubb. Fyra
masterskap till Hellas. Svenskt rekord i lagkapp. P.-O. svensk dubbelmastare samt Nordisk mastare pa
100 m.
"Pecka" Edfeldt vinner SM i lopning 400 m. pa tiden 48,3.
Simmarna gora besok i Helsingfors.

Fritt och brd'St. P.-O. och Rune
Hellgren.
Hellas vinner utomhusserien i
handboll.
September: net andra varldskriget utbryter. (Se aven rubriken.)
Oktober: Hellas tar "the double" i DM
i orientering, vilken idrott kampar
med svarigheter pa grund av bensi nrestriktionerna.
Eriksdalshallen inviges! Tennissektionen, som under utorahussasongen haft stora framgangar
och fatt tre svenska juniormastare
svarade for ett av arrangemangen
vid invigningen. Klubbens storsta
tennis-ess - - Torsten Johansson overgar dock till TSK.
November: Handbollslaget ligger i
toppen pa Ostsvenska serien.
Forsgrenska badet inviges den
5 december.
December: Hellas anordnar 20-mannasimning for folkskoloirna i det
nya badet.
Julnumret av Hellasbladet utkommer.

Tjallmom 1941.

Januari: Hellas dominerar DM pa skidor.
Faltsporten gar upp som en sol . . .
Februari: Svenskt lagmasterskap pa
skidor till hellenerna.
Mars: Gcite Andersson gor strong insais i Vasaloppet och blir fja'rde
man.
April: Hellas vinner Ostsvenska handbollsserien. Kvalen till allsvenskan
stoppas upp genom beredskapsinkallelserna.
Endast tredjeplacering i 20manna.
Nyforhyrda klubbhemmet vid
Nacka brinner ned under inredningsarbetet.
Maj: Aven i Dagbladet blev det bara
en tredjeplacering.
Juni: I propagandan kommer Hellas
pa fjarde plats.
Juli: Hellas tar "lillslam" i DM i simning.
Ledarsvarigheter inom hela klubben pa grund av militarinkallelserna.
Finskt simmarbesok i Eriksdal,
vars simstadion blivit stangt for alltid.
Lennart Atter\vall vinner SM i
tiokamp. "Pecka" tvaa i femkamp.
Augusti: Lennart Atterwall vinner
spjutkastning pa 'SM. Edfeldt skadad, kunde ej- deltaga pa 400 m.
SM i simning ger noil masterskap.
"Perre" ur form genom militartjanst.
September: Hellas far ater spela i Allsvenska handbollsserien.
Oktober: Forsta SM-tecknet i orientering bargas i budkavlen. Gossarna
som gjordet: Holger Thorsson, Erik
Sjolander och Stig Hedenstrom.
November: Det nya handbollslaget
kampar bra.
December: Andra segern i femtiomannasimningen bargas. Popular
seger! De s. k. AB.-simmarna debuterade starkt i laget.

KAR1APTA1VS

HARRY GENBORN - MEDLEM I HELLAS

Karlaplan 7

- Telefoner 628760.620720, 620721

Jam, Sport och Bosattning

5
Stafettlaget satter ater rekord.
Denna gang pa 1.000 m.
September: Grunden till Hellasgarden
borjar att schaktas.
Oktober: Ater seger i svenska masterskapet i budkavle. Naturligtvis ordnas seger i DM-budkavlen.
November: Hellas handbollslag fightas i toppen pa handbollsserien.
December: Fjolarets seger i femtiomanna kan ej upprepas. Neptun
vinner.
Hellasbladet utkommer med julnummer, som i den ordinarie redaktorens franvaro redigerats av
"Langen" Olsson.

1941.
Var simnings stora uppmarsch borjar.
Januari: Hellas dominerar fortfarande DM pa skidor.
Februari: Flatenloppet fick for mycket sno, sa publiken uteblev.
Hellasseger i 20-manna for juniorer.
Mars: Handbollslaget haller stilen.
April: Andraplacering i 20-manna.
"Perre" satter nya godkiinda svenrekord pa 100 yards och 100 m.
frisim. Tider: 52,9 och 58,1 sek.
Maj: Vattenpololaget mot en ny var.
Erik Sjolander vinner 3-milsorienteringen i Goteborg.
Juni: Battre an vantat pa Uagbladet.
Fjarde plats at oss.
Seger i propaganda!!.
Juli: Simmarna dominera aler i DM.
Vattenpololaget till finalen i SM.
Sten Olsson svensk juniormastare
i lopning 100 m.
Augusti: Biista herrklubben i svensk
simning heter Hellas. Traningslager
i simning anordnas pa Tjallmora.
September: Orienterarna fortfarande i
toppen. Nyforvarv lill handbollslaget. Klubbens kassor spelaf for
Hellas.
Oktober: Olle Oldaeus svensk mastare
i orientering. DM i budkavle ater
till Hellas.
November: Arsfesten firas pa Gota
Kallare.
December: Hellas stiftare och hedersordforande fyller 75 ar.
1942.
Simmarna storsta gladjeam.net.
Januari: Vara skidakare halla sig fortfarande i toppen inom distriktet.
Per Olof deltager i simtavlingar i
Tyskland.
Februari: Handbollsspelarna kampa i
allsvenskans ko, men klara sig bra.
Mars: Skadespelarganget Ake Soderblom,
Rune Halvarsson Harry
Brandelius m. fl. samlas till teaterjubileum och ge en rnycket lyckad
revyforestallning i Auditorium.

1943.
Hellasfanan i toppen overlay.

Sten Olsson "Lan.ge.rt" i full speed.

Juniorerna segra ater i juniortjugomanna.
April: Hellas besegras med en nagelbredd av Neptun i 20-mannasimningen som flyttats fran Sportpalatset till Forsgrenska badet.
Maj: GH firar tjugoarsjubileum med
festlighet pa Mosebacke.
Juni: Hellas bli endast sjua i Dagbladet, som denna gang enbart tas som
ett led i traningen.
Juli: Stafettlaget pa 4 X 400 m. vinner 'SM och satter nytt svenskt rekord.
Sten Olsson blir dubbel svensk
juniormastare pS 100 och 400 m.
Augusti: Hellenerna erovra titeln:
Landets basta simklubb.
Pololaget ocksa svenska mastare.

Rekordlaget i simning. linne, Harold, Arne, "Perre".

Januari: Dalig snovinter over hela
landet.
Februari: Handbollslaget kampar om
segern i allsvenska serien.
Mars: Lagkappsimningslaget satter
svenskt rekord pa 4 X 100 m. och
4 X 200 m. Sistnamnda rekordet
godkannes dock ej, enar bassangen
ej holl del internationella mattet:
50 m.
April: Neptun vinner 20-manna fore
Hellas.
Ake Attevall svensk mastare i
lagsvikt.
Handbollslagei kommer pa andra
plats i allsvenska serien.
Maj: Fri idrotterna visa lovande form
infor Dagbladet.
Juni: Hellas belagger fjarde plats i
Svenska Dagbladets stafett.
Sven Ljunggren slar svenska rekord pa 440 yards och 400 m.
Juli: Nytt stafettrekord pa 4 X 400 m.
sattes i SM.
Pololaget blir ater svenska mastare.
Augusti: Simmarna dominera totalt
simmasterskapen i Linkoping.
Ljunggren och Willny erovra
svenska masterskap pa 400 m. och
kul a.
September: Orienterarna vinna for
fjarde gangen i rad DM i budkavle.
Oktober: Hellasbladet utkommer med
jubileumsnummer.
Jubileet firas den 23 och 24 oktober med skilda evenemang.
— Rida. —

TARBROR":

HERBERT LINDELL:

tiedersp&jkar!

UR MINNENAS DAGBOK.

Hellas skall fira stort jubileum.
Och da pastar redaktionen, att jag
maste vara med pa ett horn. Men jag
sitter mitt uppe i flyttningskaos och
bar svart att fa rum for bade penna
och papper. Och darfb'r blir det endast en liten ha (suing. Det ar bara
synd, att jag ar sa urgammal. Annars
kunde jag ju fa vara med Eder igen
sasom i forna dagar.
Men jag ar sa stolt och glad over
utvecklingen och de stora framgangarna. Begynnelsen var ju oansenlig,
men nu ar Ni ju storklubb. Simmarna sarskilt mottes ju emellertid med
overlagset hangrin, men nu bar den
forna "badklubben" segrat over de
aiitfra simklubbarna.
Icke minst ar jag glad over att Ni
skoter Erler som gentleman och vinner aktning, dar Ni gar fram. Och anda bar gott humor pa lager. (Jag kanske icke bort skriva "anda", utan "just
darfor".)
Och sa haller Ni troget ihop och Mr
kamrater belt och fullt. "Stjarnorna"
tar sig an dem som icke natt topparna, utan att verka overlagsna.
Och nu: allt gott onskar jag Hellas
for kommande dagar. Hall fanan
hogt! Samarbete och sammanhallhallning. Icke bara hejaropande, utan
aktivt deltagande. En energisk jumbo kan snart komma med i taten.
Ett arligt och varmt handslag till
alia hellener, unga och gamla fran urtidsgubben
E r n s t . K.

Nasta nummer
av Hellasbladet utkomraer till jul.
Manuskript skola vara red. tillhanda
senast den 10 dec. Jul- och Nyarshalsningar inforas efter vanligheten
till ett pris av 1 krona.

Sammanlrdde i gamla klnbbriimmet pa Bondegatan. Fr. v. Sjonander, artikelfarfattaren, (). Eriksson, "Sirna" Lundkvist, G. Goransson, E. Salffdrtf,
och I. Bolle.
Till gamla tider atergar . . . och
sarskilt sedan man passerat halvsekeldagen stromma minnena i forstakt genom den s. k. "kubben".
A;- det verkligen sa manga ar, sedan Hilding 'Hallgren; nu svensk fotbolls stora namn och chef for Gota
Bilverkstad vid Hammarbyhamnen
stod i ett mal, flankerad av ett par
stoddiga lonnar — de finns nog kvar
an i dag — ungefar vid den nuvarande entren till Eriksdalsbadet, och
fangade skott fran eriksdalarnas mer
eller mindre ilia atgangna skor?
Den dar platten i Eriksdalslunden
var Soders enda idrottsplats omkring ar 1904. Nagra andra fanns
inte — mojligen kan man kanske tala
om sandplanen i Tantolunden, dar
Soderforeningarna hollo till varje
host med en del tavlingar. Lopnin-

garna gingo vid tapetfabriken utanfor Skanstull.
Medan jag skriver om artalet 1904,
rinner det mig i minnet, att vi grabbar pa Asogatan voro omattligt stolta
over, att Ivar Friberg, som dock bodde pa Kocksgatan och var h. y. i Djurgarden, gjorde mal pa Corinthians.
Delta mal var markligt sa till vida,
att det var det enda, som det svenska
laget kunde notera pa sitt konto. Engelsmannen daremot gjorde 12 st.
"Murren" Moren, svensk cykelchampion da, bodde ocksa i krokarna
och brukade "fika" pa ett kafe pa Asogatan. Under tiden han var upptagen
med att lagga in wienerbroden, skockades alia traktens grabbar runt
"Ramblern" for narmare studium.
Ilogtidsstunder, boys.
Pa Sodra Latins gard tranade vi

HILMA ERIKSSON BLOMSTERAFFAR
RINGVAGEN 126 — Telefon 43 01 42 — Bostad 40 09 99

Smakfulla

BUKETTERoc/tKRANSAR
bin das!

1.000 meter — alia grabbars specialitet, om man undantar lopningen runt
kvarteret i hemtrakten. Distansen var
4 varv runt garden med tolv 90° kurvor. Georg Bussler, senare utomordentlig bandyspelare i Johanneshovs
IF, var skolans mastare. Han vann ett
ar skolungdomens tavlingar for yngre pojkar pa 3,12. En annan kom
mitt i faltet av c:a 100 startande, men
Gunnar Eriksson, nybliven 50-aring,
kom litet battre.
Forsta gangen jag kom i kontakt
med PG var, forstas, nar jag gick och
laste pa hasten 1908. Sodra latinarna delade alltid upp sig — ett gang
gick for dr Molin i Maria, men de
verkligt stronga skulle ga for Kiefbeck.
Redan pa den tiden tog "Farbror"
oss med pa sina verkligt trevliga underhallningar i "Hyddan" vid Mejtens
grand. Och tank, sa fina foredragshallare ban skaffade. Den forste, jag
gjorde bekantskap med, var fabrikoren och skyttevannen nummer ett,
Paul Drewes. Vidare konimer jag ihag

Fabian Mansson och professor Kjellen.
Nar nu intresset for idrott var
viickt skulle man alltid titta pa varje
tavling, i vilken PG-aner deltogo. Del
fanns ingen'ungdomsavdelning pa den
tiden, ty annars hade man naturligtvis varit med. Kalle "Hell" och Einar
Alander voro de forsta jag rakade litet narmare. Edvin Olofsson raknar
jag inte hit, enar vi hade gatt i traslojden tillsamrrians 1903—1904 i Katarina Norra. '
"Sima" Lundkvist var snabblopare
i IK Spurt pa den tiden. Vi hade
valdigt noga reda pa vilka idrottsman
sorn hade gjort nagot resultat att tala
om, ty vi tjuvlaste Nordiskt Idrottslif pa en lasestuga pa Asogatan. DC
dagliga tidningarna behandlade ej
san't krafs, som idrott.
Sa hoppa vi fram en tio ar i tiden
och befinna oss pa Hellas' idrottsplats
pa Enskede. Det unga Hellas skall
veta, att vi voro inte sa litet stolta
over "kaken" - - en materialbod med
tillhorande aker. Dar kunde vi hop-

-*;>.

"Kaken" vid Hellas' "idrottsplats". De t'ildre hellenernu ii/enkanna fakeri
bland yiifflingariia nagra av dem tsom nu aro man i staten och lunna i ha}ret
for att citera Norrby.

pa och kasta — sedan hade vi ju
landsvagen, som gick runt omradet.
Stora varvet var 1.000 meter, sa 16parbanan riickte till.
Det var tider det. Att ha ont i benen var en akomma, som man inte
kande till. Einar Ahlander och "Raspen" Asp voro massorer — det fanns
verkligen sadana pa den tiden ocksa, men det var bara en och annan,
som fick "knadning" och ]ika bra var
det, kanske.
Till och med stafettlaget, som hade
nastan alia svenska noteringar ar
1917, var ofta sedd gast. Kalle Lindblom, som redan som 17-aring lopte
100 m. pa 11,3 och nagra ar senare
pa 10,8, var med och rotade med
snart sagt allting. Eric Schorling,
Svenne Malm och Habba Dennel voro
goda mangkampare och Nisse Sandstrom var uppe och nosade pa rekordet i hojdhopp, Kalle Hag var var medeldistansare och hade t. o. m. tiivlat
i Budapest, under det att Svenne
Holm, var framste langdistansare,
knappast kom utanfor Stockholms
tullar.
Kafe "Vilan" lag alldeles intill
"platsen", och manga trevliga traningskvallar
avslutades dar med
"surr" och sagspansbakelser — det
var kristid da ocksa, men vilken skillnad. Sven Lindhagen var den tidens
ouppnadde mastare i att konsumera
"doppa" av vad slag det vara mande.
Calle1 Schroder hade varit liten, nar
Svenne satte i gang.
Namnet "Vilan" kanske konimer att
leva till eftervarlden av den enkla anledningen, att det var diirifran den
forsta klubborienteringen i Sverige
startades. Atminstone kommer inie
jag ihag, att nagon var fore oss.
Ett av vara storsta namn omkring
1915 var Manne Nilsson, klubbrekordhallare i stav pa 3,73. Det rekordet
satte ban pa Svenska spelen ar 191fi
efter det att sa gott som hela publiken
troppat av. Fran "Graho" eller Vaxholms Grenadjarregemente, som det
ocksa hette, rapporterades, att Manne
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gjorde't voro: Edvin Svensson, segrare, Oscar Eriksson, femma — hur
ban hann vara med i alia tiivlingar var
en gata — "Brodden", atta, Gunnar
Malmqvist, nia, Lindhagen, elva, och
"Gurra" Andersson, femtonde. Bland
juniorerna segrade "Turk-en" Tornkvist.

Hellas lag i Svenska Dagbladets stafett 1915. Halmtak tydligen "up to date".
hoppat c:a 4 meter pa traning. Hoppstallningen riickte inte till, varfor
grabbarna maste palla upp den med
stenar och pa det sattet fick man resultatet i hojden. Men Manne var
nog god for en bit mer an rekordet.
Arets Sim-SM blev en glansfull
framgang for Hellas. Froet sa att saga
till simavdelningen inom klubben
"sattes' 'av "Farbror" i borjan av 1900talet. -Han tog namligen ofta sina konfirmandeir pa utflykter till Kalltorpssjon, dar nu den nya Hellasgarden
haller pa att resa sig, och dar idkades badliv i stort efter datida begrepp.
Fran Kiilltorp var steget inte langt
till Strom- och Malarbadet vid Hantverkaregatan. Sa smaningom blev liten stor, sa att redan ap 1912 och
Olympiska spelen voro tre hellener
med namligen: Svenne Montan i raka
hopp, Tore Nylund, min skolkarnrat
fran Sodra Latinet i svikt, och Oscar
Hatnren i brostsim. Inga framtradande placeringar blev resultatet - men
i alia fall.
Vid Baltiska spelen ar 1914 tavlade
en trupp helJener bestaende av: Montan, Gunnar Booth, Nylund, Nisse Jakobsson, "Moppe" Schyberger med
Richard Dahlberg, simmarpappa och
iiven teaterdito, som starter. Richard
skrev en gang 1918: "Men vi hoppas i
en framtid ater kunna arbeta upp simidrotten inom Hellas till en ny glansperiod." Han bar horsammats ovei
all berakning.
Innan simkapitlet avslutas bor Simon Alenius namnas. Han slet val
mer an nagon for sin hobby, polo,
och aven ban kan kanna sig nojd over

arets resultat. Broderna Kalle, Svenne och Gosta Bergstrom voro ocksa
med om de forsta, harda aren.
Skididrotten inom Hellas i egentlig mening harleder sig fran 1915.
"Dicken" Brennius och Ville Larsson
voro vara forsta akare, men redan
1916 kom "asset" Harald Bergman.
Hans karriar var kometliknande sedd
fran Soderforeningshorisont.
Edvin
Svensson var ocksa bra utan att komma upp i Haralds klass. Helmer Broden var med pa den tiden ocksa och
akie och snackade — precis som nu.
Sven Lindhagen representerade
klubben vid Svenska masterskapen i
Sundsvall ar 1918 och klarade silvermarket. Samma ar hemfordes Soderforeningarnas skidtavlingar. De, som

Det bar var litet av varje, men nu
sager redaktoren stopp. Och tinda
har jag ej niimnt ett ord om var fina
gymnasttrupp med Nisse Fogsten som
ledare — alia tiders skulle man siiga
nu for tiden -- och vilka gymnaster.
Curre Sjoberg, svensk mastare i mellanhopp i Uppsala pa 4,40 och val
en av de smidigaste grabbar, som
snort pa sig ett par gymnastikskor,
"Cirkus" ' Persson, stralande! Aven
ban med i truppen vid OS i Antwerpen. Overste Uggla kan tala om "Cirkus", Svenne Victorin, nu i Staterna,
och manga fler.
Teatern hade jag sa niir glomt. Varfor kan den fina iden inte tas upp
igen. "Fabbe" Ernolf, Svenne Ahlgren, Kalle "Hell", broderna Gunnar
och Gustav Lannmark, Harald Wiklund
(Bar-Lockinstitutets
rektor),
Erik Backstrom. Namn som komma
tararna att trilla som arter.
Som avslutning onskar jag bara
saga ett par ord, som nog alia gamlingar instamma i: Sa lange "Farbrors" anda vilar over Hellas - - sa
lange kommer hellasnamnet att leva
inom idrotts-Sverige. Vi gamla aro
lyckliga att fa hanga med, om ej akiivt, sft genom trycksvartan.
flerberf

•

Lindell.

Oscar Eriksson som dragspelscharmor towde racka som bildtext.
Ovriga gossar Bergstrom "brothers" saml Gunnar Eriksson.

BIRGER MALM:

Hellas anno 1943.
Sedan Hellas en underbar oktobersondag 1938 med flygande fanor och
klingande spel for ut far att sasom
forsta gaster taga i besittning Boson
och dar fira 25-arsjubileum av klubbens inlrade i Rikidroilsforbundet,
har nu fern forflutit.
Del ar harda och arbetsamma ar
som nu ligga bakom oss. Ute i varlden har det ofattbara > stora vanvettet
brutit ut och bar i vart land har som
foljd ha'rav mycket omfattande beredskapsinkallelser blivit nodvandiga.
Det ar givet, att dessa algarder kraftigt drabbat en ungdoms- och idrottsrorelse som var klubb. Praktiskt taget alia av klubbens ledare ha varit
inkallade i flera perioder och samma
har varit forhallandet med vara aktiva idrottsman. Dartill kommer att
klubbens inkomsimojligheler blivit
avsevarl minskade samtidigt som
klub'ben i likhet med andra idrottsorganisationer lidit av att en belt ny
beskattningsprincip blivit knasatt av
taxeringsmyndigheteorna.
Det ar nastan ofattbart men darfor
desto mer gliidjande att vi i Hellas
icke endast hallit vara positioner inom var verksamhet och inom alia de
idrottsgrenar klubben har pa sitt program, utan aven gatt framat oerhort,
sarskilt under de sista aren. Delta
vittnar om att vara manga ledare inom de olika sektionerna nedlagt ett
mycket stort, hangivet och uppoffrande arbete for idrottsrorelsen och for
Hellas. Vidare att vara aktiva pojkar
begagnat alia mojligheter for att med
glod och ambition Irana och forkovra
sig.

Se pa vara ofienterare, som
de senare dren obdndigt starmat fram till seger i budkavlarna.
Se pa vara simmare, som vid
senaste Svenska mdsterskapen
visade en sddan klubbkdnsla
och framdtanda att icke mycket
blev over At det ovriga simmarsv&rige.
Se pa vara friidrottsmdn, som
mdlmedvetet arbetat sig upp mot
toppen med erovrande av SM
och nya rekord trats att flertalet Idgo inne i krdvande beredskapiStjanst.
Handbollslaget kdmpar med
helig glod och slogs haft om
segeirn i senaste Allsvenska serien.
Det «|r en sann frojd att se det
sjudande liv och det ofortrutna
arbete, som nedldgges bland vara
pojk- och juniorsimmare for att
av denna myllrande iskara dstadkomma prima simmare och elitmdn.
Junioir- och ungdomsavdelningen i fri idrott har gdtt starkt
framat senaste aret och varje
Ironings- och tdvlingskva.il ha
nya och prdktiga pojkar strommat till. Med den trdningsvillighet och det intresse for den
instruktionsverklsamhet
som
ddr nedlttgges dr det bergsdkert
att stora kullar duktiga idrottsman dr efter dr kommer att tillforas var friidrott.
Under det verksamhetsar som
nu gatt har ej mindre an 20 hel-

lener blivit svenska mdstare i
olika grenar.
Delta ar blott nagra axplock ur
klubbens verksamhet, men berattigar
till ett pastaende som icke kan javas,
namligen att Hellas av i dag i idrottsligt avseende ar starkare an nagonsin.
Betraffande klubbens allmanna
verksamhet kan framhallas att medlemsstocken det senaste aret kraftigt
okats och nar delta skrives omfattar
densamma ej mindre an 1.113 medlemmar. Dessa fordela sig med 365
st. i ungdomsavd., 134 i mellanavd.
och 614 i iildre avdelningen.
Trols vad ovan framhallils, dels
betraffande inkallelsernas inverkan
och dels det intensiva arbete som av
klubbens ledare nedlagts pa den rent
idrollsliga verksamhelen, har klubbens krafter rackl till for att igang:;alla det storsta och mest betydelsefulla forelaget i Hellas historia, namliffen Hellasgdrden.
Omklddnads- och bastubyggnaden star fdrdig vid Kdlltorpssjons strand och i jubileumsfirandet kommer att ingd en
taklagsfest for sjdlva Hellasgdrden.
Det dr stora uppoffringar bade av eget arbete och av pengar
som vara medlemmar redan gjort
for denna sak. Olika leverantorer ha aven vdlvilligt bistdtt oss
med donationer av materiel av
olika slag. For allt detta kan
klubben kdnna tacksamhet men
ocksd stolthet. Det visar ndmligen att Hellas av i dag dtnju-

BAR-LOCK-INSTITUTET
Handelsskola under KungI Skoloverstyrelsens inseende

STENOGRAFI - MASKINSKRIVNING
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AMELIA":

Fern ar med s. k. pojksimmare.
Yngsta telningen i var i ar 35-ariga
hellasfamilj — pojksimningen — firar
iiven den i ar ett litet jubileum. Med
prisutdelningen fredagen den 27 aug.
i Eriksdalsbadet avslutades namligen
var femte sommartavling for pojkar
11—16 ar gamla. Alt dessa pojksirnningar kommit att betyda en hel del
for hellassimningens utveckling och
framtid kan val knappast fornekas.
En del av dessa pojkar, som borjade
ratt sa blygsamt som pojksimmare,
ha redan hunnit upp i svenska eliten,
blivit rekordhallare och svenska
mastare. Och manga aro pa ratt vag.
Alias var viirderade och strange refer fprtfoien.de och har ett m.ycket gott anseende scant att Hellas fir och alltid kommer att vara en verklig kamratsammanslutning^ som holler sin fana ren
och hogt.
Jag kan ej sluta denna korta oversikt av Hellas av i dag utan att tanka
pa framtiden. Detia framatblickande vill jag gora genom att vadja till
varje hellen
a t t beredvilligt gora de insatser Du formdr for fullbordandet av Hellasgdrden genom att
teckna andelar eller gora verkliga arbetsinsatscr,
a t t alltid gora fullgoda insatser for khibben vare sig del
(jailer ledarearbete eller direkta
idrottsprestationer,
och att alltid folja de ideal
alias var "Farbror" uppstallde
vid Hellas bildande namligen: drlighet, r'enhdrighet och
obrottsligt kamratskap.
BirgerMalm.

daktor bar bett mig gora en liten
aterblick, som ban i sin stora nad
vanligen lovade placera i detta pampiga jubileumsnummer.

Hur vi borjade.
Vi hade lange gatt och tankt pa att
hitta pa nagot trevligt for alia de bussiga och simintresserade pojkar vi hade i Eriksdalsbadet. Nar planerna
tagit tillracklig form tog undertecknad darfor telefonen, petade nollan

och begarde Aftonbladet 'och redaktor Lidstrom. 'Sedan vi hiilsat med
ett sedvanligt "Tjiinare", talade jag
om att vi planerade att ordna simiavlingar och traning for sommarlediga
smagrabbar och undrade litet blygt
cm inte Aftonbladet skulle vilja hjalpa oss. Sedan jag frarnlagt nagra
synpunkter och meddelat 'hur det hela
var tankt tog vannen "Lidas" sig en
funderare pa ungefar en sekund och
sa var saken klar. \i inbjod i Afton-

Samnel Norrby forrdttar prisutdelning for pojksimmare i Eriksdalsbadet.

PALSEjN N'I soker
finnes i rikhaltig sortering hos

KORSNKR N. G. MORK
F O L K U N G A G A T A N 49

— Tel. 40 46 64
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bladet och en solig dag i mitten av
juli manad 193$ borjade vi med etc
10-tal pojkar som deltagare. Innan
sommarens slut var detagarsiffran
uppe i over 60 ett par ganger. Goda
takter visades fran borjan av de
fiesta. Det fanns naturligtvis en hel
del som voro ratt enkla som simmare,
men av dem ha vi nu inte sa fa som
tiro duktiga simmare. Trevligt hade vi
tillsammans, och aft vi lyckades sa
bra ar otvivelaktigt till mycket stor
del vara goda medhjalpares pa Aftonb'ladet fortjanst. De hjalpte oss pa
alia vis, priser fick vi, goda rad och
en publicitet, som redan gjorde
pojksimningarna kiinda och omtyckta.
Efter forsta sommarens lyckade forsok ha vi fortsatt varje sommar, och
dessntom ha vi under innesiisongen
haft seriesimningar i Forsgrenska badet. Den kommande sasongen bega
vi alltsa var tionde serie, sommar- och
vintersasongerna sammanraknade.

Pigga poanger.
Under arens lopp ha intraffat en
del roande och traffande situationer.
Takterna ha alltid varit prima. Litet
regn ha salunda ej hindrat oss att i
vanlig ordning kora tavlingarna utomhus. Sommaren 1940 stortregnade del
en av tavlingsdagarna. En av pojkarna — Kurt Lundkvist — bodde pa
landet bortat 2 mil utanfor staden,
och trots regnet kom han i vanlig
ordning incyklande fran landet. Vi
undrade helt naturligt om grabben
var riktig, som gav sig ut i sa daligt
vader. "Det ar inte fuktigare i vattnet for det", lod bans snabba svar.
"Kurres" svar har blivit ett rattesnore for oss. Ingen tvekar nu for
regn. Alia kommer. Sommaren 1941
hade vi ett triiningslager for ett 20-tal
pojksimmare pa Tjallmora, dar vi gastade A.-B. Svenska Flaktfabrikens semesterhem. Vi hade underbara dagar, badade, tranade och dessutom
skulle varje grabh arbeta minst en

timme om dagen. Pojkarna skotte
sig stortartat, fast en och annan hade
for ovana att "anvanda fula ord"
ibland. Vi inforde fern ores boter for
alia fula ord for att fa ihop medel
till priser till en liten 10-kamp, som
vi inlagt i programmet. Till pojkarnas heder skall har dock omtalas, att
det ej blivit nagon prisutdelning alls,
cm vi bara fatt rakna oss tillgodo influtna medel pa "fula ord". En av
cheferna pa Flaktfabriken skulle ha
hjalp med anlaggning av en vag till
sin stuga. Han var med och arbetade sjiilv och brot sten, och ratt som
det var gjorde han ilia sig i en hand.
En liten ed slapp fram. Snabbt som
tanken, ropade da en av pojkarna:
"Fern ore!" — "Vad sager du, grabb,
ser du inte att jag har sa forbaskat
out i handen." — "Tio ore, farbror!"
kom det i samma ogonblick fran samrna grabb. "Farbrodern" fattade genast situationen, botade sina 10 ore,
varpa jobbandet kunde fortsatta i god
ordning.
En annan grabb — Soren Ahman —
pigg och glad samt stor optimist,
dromde en natt att han blev europamastare i simning. Det blev viss-t for
mycket for honom, ty med en harlig
duns trillade han ur slafen och vaknade sittande pa golvet till rumskamraternas stora fortjusning. Medan de
jublade som bast rev han sig i skallen
fortvivlan och utbrast: "Nu fick jag
ju inte hora tiden."

Stjarnskott.
Inledningsvis omtalades att vi fatt
fram pojkar, som redan natt berommelse som simmare. Rune Hellgren
ar den mest kanda. I ar blev han
som bekant dubbelmastare i brostsim
i Linkoping, dar han besegrade sina
tidigare overman John Rothman och
Gunnar Sulling. Rune, som endast
a'r 19 ar gammal, ar langt ifran fardig annu. Vi vanta oss an mera av
honom, och vi tro att han bor ga myc-

Nytt klubbrekord i
lopning 800 m.
Klubbrekordet i lopning 800 m., som
sattes av Erik Byhlen i den olympiska
finalen pa denna distans ar 1928 i
Amsterdam och lydde pa 1.52,8 min.,
har nu fatt maka at sig for en annu
.fornamligare notering. Sven Ljunggren, som av expertisen forespas bli
Sveriges stora namn pa denna distans.
lopte namligen vid MAI:s jubileumstavlingar i Malmo den 5 September
strackan pa 1.50,7 min. Han slog i
delta lopp finnen 'Storskrubb.
Tabell over klubbrekorden aterfinnas pa sista sidan. Av denna framgar, att en hel del klubbrekord i fri
idrott i ar forbattrats.

Ett rykte sager,
att Hellas i ar kommer att anordna
en storre nyarsvaka i Eriksdalshallen.
Talar ryktet sanning skola vi aterkomma.
ket langt. Harald Englund, nu fyllda
IV ar, vann SM i lagkapp i somras,
och efter alia tecken att doma blir
han en vardig efterfoljare till Per
Olof. Rune ar ju trots sin ungdom redan rekordhallare pa 500 m. brostsim
och Harald ar rekordhallare pa lagkappsimning 4 X 100 m. Vidare ha
vi Goran Ekelund, pa god vag till eliten, John Strandberg, Lennart Hultgren m. fl.
Innan jag slutar skadar det ej att
papeka, att det finns en sak, som
manga hellener kunna fa lara sig av
dessa unga pojkar, namligen att
punktligt och ordentligt betala sin
rnedlemsavgift till klubben. Pa den
punkten iiro vara yngsta sirnmartelningar ett gott foredome.
H—d M—n.

Ndr det gdller

Jarnvaror - Sport - Fiske - Jakt
vand Eder till
JARNAFFAREN, HORNSGATAN 31
Tel. 43 34 58.
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Bagatell for en krona.

Vem som dr vein pa denna bild far de tirade lasarna forsoka lista ut sjalva.
For undvikande av misstag kan meddelas att mannen med pipan dr red. sjalv.

Gymnastiken

G H

svamp.
GH hade sondagen den 19 September anordnat svamputflykt for medlemmar jamte darner. For ovanlighetens skull regnade det icke nar
delta GH-evenemang a'gde rum, utan
de till ett trettiotal uppgaende deltagarna av bada konen kunde tillbringa
en harlig dag i de svamprika markerna. Svampkorgarna blevo val fyllda,
och den medhavda matsacken srnakade mer an gott nar "General Yngve"
ansag tiden vara mogen for densammas fortarande. Man startade vid
niotiden pa morgonen och vid fyratiden var man ater i stan. Har ovan
synes deltagarna under lunchpausen.

Latin har nu ater borjat. Mandagar och torsdagar mellan kl. 7—9
kunna hellenerna saledes ater traffas
dar. Forsta timmen agnas som vanligt at fria ovningar, handbolltraning
etc., men kl. 8 blir det lagom hardkorning. Till att borja med ledes gymnastiken av Willny, men sedan ar det
meningen att "Pecka" Edfeldt skall
bli fetmans och troghetens fiende
nr 1.

Promotion.
Eriksdalsbadets arliga promotion
av simmagistrar och dito kandidater
agde i ar rum tisdagen den 31 augusti. "Sima" Lundkvist debuterade
som promotionsforrattare. S. k. eldfes,t var ocksa anordnad i samband
med promotionen. C:a 400 personer
asago det omviixlande och roande
program som "Mella" hade kokat ihop.

En Kuaiiteisfirma for
K3TT- FLASK och CHARKUTERIVAROR

AB. Hj. Westerlunds Eftr.
STOCKHOLM

Den lilla tidning, som vi denna
gang presenterar, som ett jubileumsnummer med nnledning av var klubbs
35-ariga tillvaro, vill icke vara nagot
markvardigi. Undertecknads forhoppning ar dock den, att juhileumsnumret 1943 skall ge lasarna en god bild
av var klubb, sasom den ter sig pa
den svenska idrottshimlen i vara dagar, samt dartill innehalla nagra glimtar av ar som svunnit.
Det jubileumsnummer som vi presenterade till trettioarsjubileet 1938
var kanske mer innehallsrikt, men tyvarr aro tiderna sadana, att vi icke
ha rad att sla pa stort. Tryckkostnaderna bar stigit sa pass, att man
Jar kunna uppstalla den fragan: "'Ar
det egentligen nodvandigt att vi utgiva en egen tidning?" Fragan diskuterades for nagra ar sedan. Medlemmarna voro da av den uppfattningen, att Hellasbladet horde finnas.
Sedan dess har kriget kommit med
atfoljande
prisfordyringar, varfor
skal kanske finnes, att vi annu en
gang upptaga saken till behandling.
Om icke forr sa till nasta arsmote.
Till slut far jag tacka de arade medarbetarna med Samuel Norrby, Herbert Lindell och Ake Ivarsson i spetsen for god hjalp. Fran Jjorjan var
det meningen att en redakiionskommitte skulle svara for detta nummer,
men pa grund av inkallelse har dess
arbete forhindrats. En del kontakt
har kommittens ledamoter haft med
varandra per telefon. Detta torde
dock icke utgora nagot hinder for, att
jag sjalv patar mig hela ansvaret betraffande bade innehallet och utseendet av denna lilla bagatell, som jag
dock hoppas blir sa pass mycket tidningsbetonad att de arade lasarna och
medlemmarna utan tvekan spendera
den bagatellartade summan av en
krona som densamma betingar i pris.
Beloppet torde enklast kunna insattas
pa postgiro 2585. Inbetalningskort
bifogas.
Stockholm i oktober 1943.
Rolf W. Jonson.

Stockholms Simforbunds
arsmote halles fredagen den 29 oktober kl, halv 8 e. m, a Stromsborg.

Reportage fran simturnen till vastkusten
sommaren 1943.

Start ]>d 100 meter fran
Smofjens solvarma klippor.
Fransett turnen i Skane efter forra
arets svenska miisterskap ha de senaste aren tyvarr inte bjudit pa nagra
storre evenemang i landsorten for vara
duktiga simmare. Da vi darfor pa
Lennart Brunnhages inradan i ar
sokte fa till stand en simturne till
bans hemtrakter i Bohuslan, motsags
givetvis underhandlingarna med simforeningarna darstades med storsta
forvantan. En resa till vastkusten
skulle namligen innebara oanade perspektiv for oss alia. Dels skulle vi
fa besoka nya platser; dels skulle vi
rnellan simtavlingarna fa tillfalle till
traning i de salta boljorna samt nyttig avkoppling, medan vi stekte oss
pa de av solen upphettade berghallarna.

oss, pa grund av, att en allsvensk
polomatch skulle spelas just i dagarna for vart besok. Resan blev emellertid ur alia synpunkter en verklig
fulltraff, och vi hoppas darfor, att
vart besok pa vastkusten i ar kommer att fornyas flera ganger. Samtliga
vara vardar voro ocksa ense om, att
lurnen maste aterupprepas nasta ar.

Till var gliidje kunde turnen genomforas, fast det sag dystert ut strax
fore starten. En del av de "givna"
deltagarna maste tyvarr lamna aterbud av en eller annan anledning, och
en av arrangorerna kunde ej ta emot

Tavlingsplatserna voro: Alingsas,
Lysekil, Smogen, Hunnebostrand, Bovallstrand, Uddevalla samt pa hemviigen Nassjo.
Att hiir narmare redogora for simresultaten eller vad vi hade for oss

Truppen bestod av foljande: Per
Olof Olsson med fru, Ann-Margret,
Gunnar Sulling med fastmo in spe
(de forlovade sig vid SM i Linkoping), Margot Forsberg, Rune Hellgren, Roland Spangberg, Goran Ekelund, Lennart Brunnhage, Heinz
Wiese, Rune Lofgren och sjohasten
"Hoopis" fram- och bakben: Bror S6derlind och Sven Selin.

pa dagarna (for att icke tala om kvallarna), under de stunder da vi icke
voro pa resande fot, kan givetvis icke
goras. Men i stora drag gestaltade sig
turnen enligt nedanstaende:

Farval Stockholm!
Vi startade var resa den 8 juli litet
over kl. 8 fran Centralen med taget
till Alingsas, dar vi tavlade pa kvallen. Precis lagom till tavlingarnas
borjan klarnade vadret upp och publikrekordet holl pa att falla sa nar
som pa ett 20-tal personer. Per Olof
och Rune Hellgren (efter hard strid
rned kompisen Sulling) svarade for
nya banrekord, och i polomatchen
segrade Hellas over ett med bl. a.
Blomsterwall, S. 02, forstiirkt alingsaslag med 3—1. Fore polomatchen
bjods det pa god uppvisning i hopp
och sjohasten Hoopi gjorde bar sift
premiarupptradande med sedvanliga
publikovationer. Inte for att pa nagot

L a m n a kostymen
till kem. tvatt
eller fdrgning.

Den blir som ny.

S:t Paulsgatan 3.

Gotgatan 60

Tel. 4 0 2 7 5 7

Tel. 4 3 5 8 0 5
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Skisser och kostnadsforslag
Hasten Hoopi utftir sitt beromda
svikthopp.
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salt forringa de enskilda prestationerna ma det kanske framhallas, att
Hoopi blev den popularaste medresenaren under hela resan.

Trivsel i Smogen.

Lordagen den 11 juli agnade vi at
Smogen. Efter c:a en timmes batresa
gjorde vi en fin uppvisning for ungefar 1.000 personer. Tyvarr rnaste vi
Bekantskap med maneter.
lamna Smogen omedelbart efter tiivTidigt pa morgonen den 9 foro vi lingarna for att fara till Hunnebovidare till Goteborg, dar vi kl. 8 pa strand. Ett par av grabbarna (inga
morgonen antrade relingen pa s/s namn) tyckte dock att Smogen var
"Bohuslan", som under en stralande trevligare och foro tillbaka dit trots
sjofard forde oss till Lysekil via Mar- besvarligheter i kommunikationerna.
strand och Albrektsund. Vi passera- I Hunnebostrand hade vi en kiinsla av
de flera kanda fiskesamhallen, sa- att bakom all hjartlighet lag en viss
som: Kyrkosund, Mollosund och Gull- aversion mot oss. Vi blevo ocksa liholmen, medan vi intogo en fortraff- tet forlagna, da vi pa hotellet blevo
lig lunch pa fartyget, som rullade riitt anvisade mangelboden sasom matsal.
kraftigt pa Skagens hoga dyningar. Nog kunde herrar brostsimmare anda
Pa raiddagen anlande vi till Lysekil, plocka i sig tillriickligt med foda,
dar stadens simmarpappa, juvelerare men som sagt vi trivdes inte lika bra
El of Lycke, tillsammans med kappis- dar, som pa de ovriga platserna.
t'lickorna Harriet och Gunvor MagnusTiivlingarna hollo ocksa pa att avenson halsade oss valkomna.
tyras, ty hela eftermiddagen regnade
Efter installalionen pa "panget" ru- det. Vi satte emellertid i gang anda,
sade vi givetvis fortast mojligt ned till och efter tre grenar slutade regnet att
simstadion for att kanna pa de salta falla, vilket hade till foljd att publibflljorna. Goran var snabbast och ken infann sig for sent. Det var inget
dok givetvis i hastigheten pa en gul- annat att gora an att kora om tre
rod manet pa 30 cm. diameter, en for lopp, sa att den tacksamma publioss riitt obekant foreteelse. Men vi ken fick se "Perre" & Co. "Perre"
bekantade oss val desto mer med dju- gnodde f. 6. pa varre i sitt andra lopp
ret scnare pa resan. Under en polo- pa 100 m. Tid 1.00,6. I forsta hade
match i Uddevalla ville 30—40 st. vara ban nagot over 1,01.
med och leka pa "plan". De voro visserligen icke sa stora, men briinnas
kunde de. Efter tavlingarna i Lysekil Brunbrand trupp i Bovallsforo vi med farjan over till Fiskestrand.
biickskil,dar vi blandade oss med turisterna under 2 timmars dans, varefter
Foljande tva dagar tillbringade vi i
vi aler seglade hem till "Lyse".
Bovallsstrand. Hade vi fatt ett daligt
Avcn foljande dag tiivlade vi i Lyse- matstalle i Hunnebostrand, sa desto
kil, och publiken var nastan lika full- battre fick vi i Bovall. Pa badrestautalig da. Var det Hoopi som drog, ranten, som lag verkligt tjusigt infill
mantra? Vi avslutade dagen med havet, bjodos vi de harligaste fiskratsupe pa Badrestauranten samt dans ter en stockholmare kan tanka sig.
pa "Sasen", d. v. s. Societetssalongen > diir "Spangis" introducerade
"Skridxkovalsen" till turisternas stora
t'ortjusning.

Signaturen glommer aldrig en rriol1gon, da vi atit oss matta pa smorgasbord och grot, och servitrisen kommer in med tre fiskvarmratter. Da avbojde aven de storsta storfriisarna i
matinlaggning. Men Bovallsstrand bjod
inte bara pa god mat, utan aven det
rnest stralande sommarvader. Man
riktigt sag hur huden blev brunare,
medan vi mojade oss pa klipporna
och dessemellan svalkade oss i havet.

I Brunnhages hemstad.
Torsdagen den 15 juli kulminerade
var turne. Da tavlade vi i Uddevalla.
'Simforeningen dar och tidningen Bohusliinningen, som utfort det storsta
arbetet for att turnen skulle kunna genomforas, bar namligen sin redaktion
dar. Vi valkomnades av en av broderna Bohlin, tva av Bohusliins mest
framstaende simexperter, och begav
oss snarast till simstadion i Skeppsviken, dar en statligare trampolinanordning, som lar ha kostat 19.000 kr.
finnes belagen. Det pastas, att trampolinen ar uppford for "Bruntes"
del, och som tack harfor liimnade ban
Uddevalla och gick in i Hellas. Men
det gar sa mycket rykten.
Pa grund av det ostadiga vadret
kom inte sa mycket folk som man
vantat. Resultatet av tavlingarna
blev sa mycket battre med nya banrekord av "Perre" och "Bylle". Naturligtvis vann Brunnhage raka hopp,
besegrande sin laromiistare Gosta
Horn. I polo vann Hellas med 4—0
over en kombination.
Efter tavlingarna foljde en bankett.
Truppen avtackades darvid och var
och en tilldelades en minnesgava.
Flera av stadens sotaste flicker hade
infunnit sig for att fa en swing med
hellasgrabbarna.
Pa morgonen gick fiirden vidare till
(ioteborg och Lisebergsbadet, diir det

soldyrkare i BovaUsatrand. Tcivlingsplatsen i Alingsas samt de manliga deltagarna i Lysekils simstadion.
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Ungdom pa frammarsch.
Arets juniorer och ungdomar aro
de basta klubben forfogat over pa senare ar. Visserligen ha vi haft enstaka formagor i olika grenar, som varit battre an arets pojkar. Men sa
manga bra ungdomar i alia grenar,
med undantag av sprinterdistanserna
100 och 200 m. samt langdhopp, var
det nog langesedan klubben hade.
Bland
juniorerna kan namnas
Bengt-Olof Kindblom, var basta man
pa 100—200—400 meter med tiderna
11,5, 23,0 och 52,2. Henry Ljungberg med goda tider pa distanser fran
100 t. o. m. 1.000 meter, bl. a. 53,9 pa
400 och 2.03,2 pa 800 'meter. Bjorn
Sjonvall, som i ar gor sin forsta tavlingssasong och presterat foljande utmarkta resultat: 800 — 2.05,5, 1.000
— 2.41,4, 1.500 — 4.12, 2.000 —
5.56,6 samt 3.000 — 9.01,2. De tva
sistnamnda resultaten aro juniorrekord for Hellas. Vidare ha vi Hans
Svensson som noterat 2.05,6 — 2.40:0
— 4.19,0 pa resp. 800, 1.000 samt
1.500 meter. Andra lovande pojkar
aro Kalle Ostergren, Tore Nordstrom,
Bernhard Holmgren och Seve Carlsblev lattare traning under invantadet pa taglagenheten till Nassjo, dar
vi avslutade var turne den 16 juli.

Sista stationen — Nassjo.
Nassjo simstadion var till bristningsgransen fullt, nar vi satte i gang
med tavlingarna. Hellasgrabbarna visade har sin verkliga slagkraft och
slogo samtliga banrekord med imdantag av 3 X 50 m. olika simsatt, dar vi
fingo se oss besegrade av Jonkopings
Simsallskap.
Sent pa kvallen foro vi sa med natttaget till Stockholm och anlande tidigt pa lordagsmorgonen, trotta men
lyckliga over att fa varit med om en
synnerligen lyckad hellasturne.
Signaturen vill harmed ta tillfallet
i akt och i Hellasbladet pa deltagarnas vagnar tacka vara vardar pa respektive platser samt tidningen Bohuslanningen for genomforandet av
denna trevliga sommarresa. Vi hoppas, att vi i och med vara simuppvisningar propagerat for fortsatt samarbete och fornyade besok hos simklubbarna pS vastkusten.
jR. L—n.

son. Hoppen aro over lag svaga grenar bland juniorerna. Kindblom har
dock klarat 165 i hojid och Ake Lindstedt 160 trots att han varit pa vedhuggning langt uppe i norr hela sommaren och vid forsta tavlingen rakade skada vristen. Langd ar den absolut svagaste grenen med endast en
man over 570 (Kindblom 574). Kasten daremot aro nagot battre.

A-ungdomarna,
de fiesta nya for aret, har gjort bra
ifran sig, trots att endast en av klubbmatcherna vunnits. Den ena, mot IF
Thor, kan dock inte A-ungd. ensamma lastas for nederlaget, ty i varje
gren utom 100, 800 och 3.000 meter
startade tva fran vardera junior-, Aoch B-ungdomsavdelningarna. Vi hade aven oturen att behova stalla upp
med 5 reserver. Nederlaget var inte
sa kraftigt att vi behover skammas
for det, 314 for Thor och 280 for
Hellas.
Bland A-ungdomarna ha Ingvar
Jansson, Bjarne Forss, P. A. Liljequist, Hans Eriksson, Gunnar Goransson och Sture Sjoblom, varit de dominerande. Jansson, som i ar gor
sin forsta tavlingssasong, har bl .a.
satt nytt ungdomsrekord i lopning
800 meter med tiden 2.03,6. Da han
ar ungdom aven nasta ar ar det troligt att rekordet far sig en puff nedat
2.01. Bjarne Forss har inte visat nagot av sina sprinteranlag fran i fjol.
Hans basta tid da var 11,8 pa 100 meter, men i ar har han icke noterat
battre an 12,1. Denna tid racker till
att bli ungdomsmastare i ar, vilket
sager tillrackligt hur dalig sprinterstandarden ar bland A-ungd. Nasta
ar blir det med storsta sakerhet battre, ty det finnes en mangd lovande
sprinter bland de yngre pojkarna.
Av kulstotarna har Hans Eriksson
de storsta forutsattningarna. Visar
han bara storre traningsflit an i ar
och lar sig tekniken, ha vi har en
13—14 metersstotare om ett par ar.
Aven Sture Sjoblom och Bengt Jonsson ha utvecklingsmojligheter i kula.
I spjut) ar P. A. Liljequist i sarklass
med resultatet 50,85. Fa se om han
inte nasta ar, sitt forsta som junior,
8,4 pa 60 m. och 13,1 pa 100 m.
kan komma uppfit 50-metersstrecket

med seniorspjutet. Hojdhopp ar ocksa mycket bra med bl. a. Goransson
pa 170 cm. och Vilen pa 165. En
pojke som sakert kommer att lata tala om sig nasta ar ar 17-arige Sven
Brennius. Han har endast deltagit i
en hojdhoppstavling och denna forsiggick i kolmorker, trots delta klarade han 155. Enligt Lennart Nilssons utsago har Brennius storsta forutsattningarna av de yngre pojkarna.
Langdhopp ar mycket svagt med Sigvard Malm som basta man med 5,46.
I diskus ar det 7—8 pojkar som aro
goda for resultat mellan 33 och 38
meter. Vad vi saknar har af en 40
meters kastare, men vi fa hoppas att
det dyker upp nagon sadan nasta sasong.
Utom ovannamnda ungdomar ha vi
ytterligare en mangd lovande pojkar.
Bland dessa kan namnas Bune Nykvister som pressat sina tider betydligt pa alia distanser sedan forra aret.
Vidare stavhopparna och kastarna H.
Blomkvist och S. Ekstrand samt 16parna Olof Stromberg och Bertil
Schonhoff.

B-ungdomarna
ar ett annat av klubbens gladjeamnen.
Sa manga lovande pojkar som det finnes bland dessa, har det aldrig funnits i Hellas B-ungdomsavdelning
Sadana ungdomar som Ingvar du Puy,
Hans Sodergren, Runo Olsson, Borje
Felldin, Hans Olsson, Lars-Erik Jansson, Percy Tuvelius och Lennart Hellstrom, ar det inte alia klubbar forunnat att fa i sina led.
I Ingvar du Puy ha vi kanske en
blivande mangkampare. Bland loparna kan framhallas Hans Sodergren
samt 15-aringarna Lars-Erik Jansson
och Buno Olsson.
Ingvar du Puy har under sasongen
satt nytt B-ungdomsrekord i spjut
med 48,59 meter.

C-ungdomarna
ar en ny avdelning inom Hellas' friidrott. Denna avd. ar storst med ett
trettiotal pojkar. Det ar meningen
att dessa pojkar skall f& lara sig tekniken i de olika grenarna redan fran
borjan, innan de hinna nota in felen.
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Hellensk gentleman — Eller gynna annonsorerna.
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Den hellenske gentlemannen rakar
cller klipper sig hos hellasgrabben
Georg Johansson, "Tierp" ock kallad.
— Naturligtvis! Kladd i en "svid"
fran Hydholms gar ban sedan att uppvakta sitt hjartas dam, f. d. el-ev vid
Bar-Lock Institute!. Det ar namligen
lordag och den hellenske gentlemannen tycker det ar en frojd att leva.
Han vill naturligtvis icke kornma tomhant hem till den lilla "evan", utan
koper darfor med sig en praktfull
blomsterkvast fran Hilma Erikssons
Blomslerhandel. Med berakning att
den unga skona skall bjuda pa en kopp
"surr" anskaffar han under sin vandring pa hjartevagen en tarta fran bageri Rutin, som ligger pa Skanegatan.
I egenskap av hellasgrabb blir han
naturligtvis val mottagen av sin
hjartevan, som ler mot honom med

vita vackra lander arligen omsedda
av tand'ldkare Sven Blumenthal. Eftersom det fortfarande ar lordag skall
man val roa sig med nagot under aftonen, och medan man dricker "surret" kommer man overens om att supera pa Restaurant Mosebacke. Den
goda maten darstades, de val tempererade vinerna samt den melodiosa
musiken kommer var unge hellen att
kanna sig vild och galen. Nar man
darfor kommit till folkpunschen friar
han och far flickans ja. — Tror vi
de'!
Under den festliga kvallens fortsatia flykt kommer de unga tu overens om, att forlovningsringarna skola
inkopas hos Juvelerare Kihlstrom eller Elmblad.
Hastigt flyr emellertid lyckans
timmar, och medan stjarnorna tindra

Tva pojkar sta i sarklass bland 13
—14 aringarna, namligen Olle Andersson med foljande resultat: 60 m.
7,9; hack 60 m. 9,2; 80 m. 10,5; 100
m. 13,0 samt 5,44 i langdhopp. Sten
Ewert: 60 m. 7,6; 100 m. 12,4. Darefter kan namnas Arne Backlin med
8,4 pa 60 m. och 13,1 pa 100 m.
samt 4,71 i langd, vidare Hans Carlsso'n, Bo Andersson (12'58 i kula, 3,6
kg.), Gunnar Karlsson, Lennart Wahlberg och Nils Eriksson.
Junior- och ungdomsavdelningarna
som i varas bestod av endast ett
tjugotal aktiva, ha vuxit till sig och
omfatta nu over attio (80) pojkar. Vi
aro forvissade om att klubben kommer att fa gladje av dem i framtiden.
Under sasongen ha utkampats fyra
klubbmatcher. Den forsta var en ungdomsmatch mot Kronoberg med obe-

gransat antal deltagare. Pa grund av
att vara basta pojkar inte hade kommit tillbaka fran sommarferierna, och
vi darfor inte kunde stalla upp med
starkaste lag, forlorade vi med !Ji6,5
p. mot 96,5. Darefter rnotte vi, som
forut omtalats, IF Thor i en match i
Uppsala. Nasta match var en iippgorelse mellan Hellas och Sun.dbybergs A-ungd. Vi vunno en klar seger med 79% mot 56% for Sundbyberg. I en B-ungdomsmatch saimma
dag mot Linnea segrade dessa med
75 p. mot vara 61. Har rakna vj med
revansch nasta ar.
I julnumret komma resultat av ovan
namnda klubbmatcher samt serietavlingarna att publiceras. Pa grund av
utrymmesskal kunna de icke inforas i
jubileumsnumret.
Kurre.

och manen synes le, at deras unga
karlek, vandra de tu sakta genom gatorna mot flickans port. I porten kysser han sin blivande godnatt medelst
en kyss full av omhet och med tonerna av Godnattvalsen annu klingande
i sina oron. Nar den unge mannen
sedermera liksom buren pa karlekens
vingar ilar mot sin egen boning, beslutar han, i hastigt mod, att i fastmogava forara sin alskade en klocka
fran Urmakare Yourstone pa Nybrogatan. — Ack ja, den karleken.
Efter
forlovningens eklaterande
borjar jakten efter en lamplig vaning. Eftersom hyresvardarna icke
behova nagon ireklam, och vi icke
rakna oss som van till nagra hyresvardar — tvart om —, kunna vi icke
ge de unga nagra som heist tips. Mottot: En koja och ett hjarta bor de dock
ha i atanke under sin vaningsjakt.
En fill fran Elmgren hor till ett av
det lyckliga iiktenskapets nodvandiga
attribut, vare sig man har vaning eller ej. Bjudningskorten till brollopet
tryckas bast hos Haglund & Ericsons
Boktryckeri A.-B. En del av lysningspresenterna komma med sakerhet
fran A.-B. Nordiska Kompaniet. Karlaplans Jarnaffar har massor av trevliga
ting till ett valordnat hem, hi. a. brodkavlar. I brudgava ger den blivande
iikta mannen sin likaledes iilivande
fru en fjallutrustning fran Alanders
Spoftaffdr.
Brollopsresan skall namligen stallas till fjallen.
Nordi&ka Tvdtten kommer att klara
de ungas tvattproblem, och nar den
stora dagen sa smaningom blir bestamd bestalles brollopstartan fran
Strams Konditori pa Regeringsgatan,
dar de unga under sina shoping-turer

/C/ic/ieer, fec/cnmgar,
retuscher.
A.-B. STOCKHOLMS KEMIGRAFISKA ANSTALT
Mastersamuelsgatan 54 — Telefon: 209957, 209958
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Strong hellen 1943
— Sven Ljunggren.
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Sven Ljunggren.
ibland bruka intaga en harlig kopp
kaffe.
Nar till slut brollopsklockor ringa,
och alia himlar sjunga, upptrader
bruden i ett magnifikt palsverk firan
A.-B. Arvid Lindahls Pals-Mode-Affar
oc'h med en originell frisyr skapad av
Ragnar Johansson, Folkungagatan 56,
Soder.
Eftersom en god historia, film eller
roman bor ha "a happy end" sluta vi
har. Som absolut lampligaste avslutning pa denna soliga saga ur levande livet maste vi dock omtala:
"En annons i Hellasbladet lonar sig."
Vanligen
Fdrfattaren.
P. S. Ev. honorar for ovanstaende
kunna av de omnamnda firmorna
lampligen doneras till Hellasgarden.
£>. S.

— Nar jag gick i skolan i Linkoping, dromde jag om att vinna Skolungdomens. Det lyckades aldrig. Daremot hade jag aldrig vagat hoppas
pa att kunna bli svensk mastare. Det
gick.
- Efter en framgang vill man vinna fler, och diirfor ville jag sedan ha
ett svenskt rekord. Det gick ocksa
bra. Att bli Stor Grabb var nasta
mal. Och nu har jag kvalificerat mig
for den utmarkelsen.
Sa sammanfattar Sven Ljunggren
borjan av sin idrottsmannabana, och
for en 22-aring kan man saga att det
lir raskt marscherat.
— Jag skall forst och framst sla
Wachens svenska rekord pa 400 m.,
lovade Sven en gang i varas.
- Det var tnr, att jag lyckades och
inte minst roligt att det skedde just i
Goteborg — sa manga "trakningar"
som jag fick fran det hallet for min
sjalvsakerhet — tyckte han, da rekordet val var ett faktum.
— Nasta ar skall jag till att borja
med forsoka mig pa rekorden pa 500
och 300, lovade han, da han gjort sitt
sista tavlingslopp for aret — det var
visst det 62 :a!
Hellas' framgangsrikaste friidrottsman har foljaktligen lyckats fullfolja
sina avsikter pa ett satt som inte lamnar nagot ovrigt att onska. Man har
kunnat ana; vad som komma skulle,
om man kant till bans energi; tavlingsgladje och humor, men att han skulle
bli sa i sarklass . . .
Nu undrar man, om familjen Ljunggren, som for 13 ar sedan fick overtala tvillingsonerna Sven och Olle att
stalla upp pa 60 m. i en skoltavling i
Harnosand, hade tankt sig nagot liknande?
Det borjade alltsa for 13 ar sedan
— Sven var nio ar da och vann sin
forsta tavling. Tiden blev 9,6 pa 60

inte langre intresserad av kapplopning. Inte forran 1937 lockades ban
med i leken igen.
En gang i Linkoping var han askadare till en tavling och yttrade sig mer
eller mindre foraktfullt om segrartiden 55 sek. pa 400. Han slog vad om
att utan vidare kunna na den tiden.
Det gick naturligtvis (!) inte, utan
Sven forlorade. Misslyckandet var
desto forargligare, som det blott fattades nagon tiondels sekund. Att ta
revansch var anledningen till att Sven
Ljunggren blev aktiv idrottsman.
Sasongen 1937 medraknad har han
i ar gjort sin sjunde sasong. Forsta
aret var basta tiden 53 sekunder
blankt pa specialdistansen. Aret darpa blev det 51,7 pa Skolungdomens,
men det rackte inte ens till finalplats.
1939 blev Ljunggren tvaa pa Skolungdomens efter Anders Bergstrom. 50,4
var det personliga rekordet.
Sven Ljunggren ar trefaldig individuell svensk mastare. Till sin egen
tiverraskning vann han titeln redan
1940. Da var han precis dubbelt sa
gammal som vid debuten (!) i Harnosand — 18 ar.
- Sa sjalaglad som da, har jag
aldrig varit varken forr eller senare,
forsakrar han sjalv, och jag tror inte
heller jag kan bli det. 49,4 var segrartiden. Masterskapstiteln forsvarades
aret darpa. Men da kandes det bara
nalurligt att vinna -- tiden var 48,9
— guldmarkestid. Trots att loppet pa
SM 1942 var annu snabbare for min

vad NV behover!
Guld,

silver,

tenn

sportpriser,
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St. NYGATAN 46, Telefon 20 25 56
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Juvelerare Martin Elmblad
Skanegatan 71
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Tel. 41 46 93

i 11\. Men
efter den framgangen var ban
Reparationer utfore<> a egen verkstad
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del — 48,8 — rackte del inte till mer
an en tredje plats efter Franzen och
Pecka Edfeldt. I ar var segrartiden
48,5.
Sven Ljunggren ar ett exempel pa att
en idrottsman — om ban vill — kan
ga mycket langt. Klenhet och sjuklighet bar inte fatt vara nagot hinder.
For tva ar sedan hade ban bade roda
lumd och blindtarmsinflammation.
Nagra veckor efter operationen var
han aier tillbaka i svenska elitklassen! Nu kan han bevisa, att han bar
idrotten att tacka for en alltigenom
prima balsa. Han har forresten lanserat en hel del nytt beiraffande traningsmetoder. Han ar en soldyrkare varre an de fiesta och har ingenting emot att ligga pa en badstrand
— eller i vattnet — en hel dag, aven
om han skall tavla pa kvallen.
Men sadant kan man kosta pa sig
nar man har en sadan grundtraning
som Sven Ljunggren skaffat sig just i
ar. Den fornamsta anledningen till
bans goda resultat iir namligen att
soka i vinter- och vartraningen. Den
var forresten sa hard, att idrottsvannerna i Goteborg, dar Ljunggren vistades, uttryckte sin forvaning. Oisare
och andra goteborgare hor anda inte
till de idrottsman, som ligger pa latsidan.
Konditionstraningen avslutades med
en tids vistelse i Valadalen. Sedan
fanns grunden lagd. I allra hogsta
grad. Det viktigaste var kanske att
traningsarbetet successivt blivit hardare och hardare. Efter aterkomsten
fran fjallet aterstod sa bara den latta
traningen.
Delta "arbetsschema" utlamnar
Sven Ljunggren nu garna till alia och
envar, rekommenderande del som absolut saliggorande. Tack vare den
omsorgsfulla
forberedelsen rackte
krafterna sedan till inte blott for ettt
digert varprogram med en omfattan-

X
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"Den Bla Kristallen"
flr oppnad f 6r enskilda middagar
och supeer. O B S.I Aven for
arrangerade luncher, om bestallning gores en halv timma fore.
Underbar utsikt. I likhet med Tdltet dekorerad av I. Grunewald.

TE ATERKALLAREN
och M O N T M A R T R E
M I D D A G A R fr. 2:25
TEATERSUPEER fr. 2:25
S U P E DANSANT.
Utstrackt tid onsdag o. Fredag
Telefon 403645

de norrlandsturne inledningsvis utan
ocksa for resten av sasongen.
1.56,4 pa 800 i forsta banloppet och
49,6 pa 400 i det sista dito, bada loppen utan hardare konkurrens, sager
tillrackligt om disponeringen. Det forsia loppet var i Goteboirg den 19 maj,
det sista i Stockholm den 3 oktober.
— Mina roligaste minnen fran arets
tavlingar ar segern over 'Siorskrubb
pa 800 i Malmo och triumfen pa 400
i Kopenhamn, da jag forsta gangen
motte Holst-Sorensen, anser Sven
Ljunggren sjalv.
Storsta besvikelsen? utan tvekan
nederlaget i stafetten i returlandskampen mot Danmark, da Holst-Sorensen tog revansch.
Sven Ljunggren kommer i ar att
tilldelas Stara Grabbarnas hedersmarke. 10 poiing erfordras som bekant for att fa den utmiirkelsen. Av
dem har han tagit 7 i ar. Landskampssegrar mot Ungern och Danmark (tva
ganger) samt ett svenskt masterskap.
62 lopp har han vunnit med sammanlagt, forsok och stafeiter medraknade.
Av 22 400-meterslopp har han vunnit 21. Enda nederlaget var mot Storskrubb i Finland. Genomsnittstiden
for dessa 22 lopp ar 48,9.
Pa 800 m. har Ljunggren tavlat 11
ganger. Ett enda nederlag aven pa
denna distans. Da var ocksa Storskrubb med. Det var i Stadion. Liljekvist vann, Storskrubb blev tvaa.
Ljunggren fyra. Medeltiden pa 800
ar 1.56,2.
Storskrubb och Ljunggren har motts
sex ganger i ar. De har besegrat varandra tre ganger var. Ljunggren vann
400 m. i Malmo och Orebro samt 800
m. i Malmo. Storskrubb 400 m. i Helsingfors, var battre pa 800 m. i Stadion och vann 500 m. ocksa i Stadion.
Ljunggrens personliga rekord (samtliga noterade i ar) ar: 100 m. — 11,2,
200 m. — 22,2, 300 m. — 34,9, 400
m. — 47,5, 440 yards — 48,0 500 m.
— 1.02,8, 800 m. — 1.50,7. Tiderna
pa 400 m. och 440 yards ar lika med
svenska rekord.
Fortjansten av svenska rekordet pa
4 X 400 m., som noterades av Hellas'
stafettlag vid SM i Boras, och som
lyder pa 3.16,4, tillkommer i forsta

hand Sven Ljunggren. Den gangen
lopte han sista strackan pa en tid som
var under 47 sek.
For ovrigt kan i korthei omtalas.
att Sven Ljungren, som ar fodd i
Osby av skanska foraldrar och bott i
Harnosand, Lulea och Linkoping, efter studier i Stockholm och Goteborg
nu liksom klubbkamraterna i Hellas
hoppas bli stockholmare pa allvar,
att han anser Harbig vara den finaste kvartsmilaren av alia men att han
heist av allt skulle vilja mota den
amerikanska eliten pa deras egen
mark. Vem skulle inte vilja se Ljunggren i sadan konkurrens forresten?,
att han varit i militartjanst prakliskt
taget hela sommaren i egenskap av blivande Teservofficer. Foljaktligen haft
samma sysselsattning som bans bada
karaste motstandare i sommar —
Storskrubb och Holst-Sorensen,
att han bestamt sig for att satta i
gang igen vid nyaret och da formodas
tillgodogora sig alia erfarenheter fran
den gangna sasongen. Vad mande
resultatet bliva?
I forra numret av Hellasbladet publicerade vi hans imponerande tavlingslista fran stisongens borjan och
t. o. m. den 6 augusti. Efter denna
datum gjorde han ytterligare 9 st. 400meterslopp och 2 st. a 800 m. Ett av
de sistnamnda med nytt klubbrekord
som resultat.
De platser, som han tavlat pa, har
varit: Kopenhamn, Stockholm, Goteborg, Malmo, Uddevalla, Sundsvall,
Visby, Savsjo, Orebro, Skene, Ostersund, Boras, Karlstad, Gavle, Soderhamn, Harnosand, Solleftea, Ornskoldsvik, Skelleftea, Boden, Umea,
Linkoping.
Carl Henrik Gustafxxon.

Allsvenska handbollsserien
har startat nar delta Hellasblad utkommer. Hellas har bortamatch forsta speldagen, men pa jubileumsdagen ;
den 23 saledes, moter vart lag i Eriksdalshallen Ystad. De som icke tanka
narvara pa jubileumsfesten kunna i
stallet ga och heja pa vara handbollsgossar.

Mottagning enligl overenskommelse pr telefon 102429, 102430.
Medlem av Sthlms Tandlakareforen.
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Q. H. md Hellas' 35-drsdag.
Nar vart gamla kara Hellas den 22
oktober fyller inte mindre an 35 ar,
maste vi gamlingar, som varit nied
fran allra forsta borjan, med vemodig forvaning konstatera tidens
obarmhartigt snabba flykt. Av den
handfull ynglingar starka kamratsammanslutning sora under namnet P. G.
(Pastorns Gossar) den 22 oktober 1908
beviljades intrade i Riksidrottsforbundet har vaxt fram dagens storklubb
Hellas. Pionjarerna ha for langliga
tider sedan lagt upp all aktiv idrott.
Del ar nu generationen nummer tva,
som for vara farger med den aran.
Men de gamla ha for den skull icke
alldeles forsviinnit fran vadjobanan.
De traffas da och da i den fornamliga
sammanslutningen "G. H.", en forkortning av det mera hogtidliga "Sallskapet Gamla Hellaspojkar". Enligt stadgarnas 1 :sta paragraf iir dess mal att
"samla mangariga medlernmar av Hellas och genom kamratligt och idrottsligt umgange i man av formaga stodja
moderforeningen. Varje hellasmedlem, som fyllt 27 ar och varit medlem av Hellas i minst 10 ar eller fyllt
32 ar och varit medlem av Hellas i 5
ar, ar berattigad till intrade i G. H."
Tanken att in am Hellas bilda en
sammanslutning av aldre kamrater
dok t'ram redan vid Hellas 10-arsfest
1918. Av nagon anledning — man
kande sig val ej isd lastgamrnal
fick emellertid forslaget vila nagra
ar, till dess det anyo framfordes i frihet vid 1922 ars borjan. En kommitte, som visst bestod av Dicken
Brennius ensam, sammankallade sa
smaningom de aldsta inom Hellas till
ett sammantrade pa Enskede Borsrestaurant, dar den 16 maj G. H. efter nagra timmars diskussion sag dagens ljus. 50 hellasmedlemmar jamnt
voro de glada stiftarna. j

G. H. forde under nagra ar framai
en synnerligen livlig tillvaro med
ungefar ett sammantrade i kvartalet.
I slutet av 20-talet rakade man emellertid av nagon anledning in i do:lvatten och sallskapet gick ovedersagligen tillbaka, da belt oformodat pa
Stockholms horisont dok upp den
gamle PG-anen Einar Ahlander. Som
alltid fylld av en himlastormande
energi insag han tamligen snart att
nagonting maste goras. Tillsammans
med Ernst Sjolander borja.de han
forsoka fora G. H. ut pa djupt vatten
igen. Och det lyckades dem over
forvantan. Sarnmankomsterna borjade ater att fyllas av intresserade medlemmar och medlemsstocken gick
sakta med sakert i hojden. Fran och
med 1931 tio ar framat var Ernst Sjolander G. H:s starke man. Einar
Ahlander hade redan efter tva ar
atervant till Jonkoping, diir han alltjamt bor och dar han med stolthet
kan se tillbaka pa sin korta men betydelsefulla insats i G. H:s historia.
For sin insats erholl Ernst vid G. H:s
20-arsfest forra aret sallskapets hittills enda utdelade hedersplakett.
Redan i borjan av G. H:s tillvaro
framfordes i forsiktiga ordalag tanken pa att lata damerna nagon gang
deltaga i vara sammankomster. Delta
forslag avslogs emellertid med overvaldigande majoritet. Enligt ett protokoll fran ar 1923 motiverades avslaget
med att ett dyJikt tillstand for damerna "skulle fororsaka dem onodiga
kostnader betraffande
kladedrakten". Och i verkligheten drojde det
anda till dess att G. H. firade sin
tjuguariga tillvaro som damerna fingo
gora sitt intag i G. H. Den intelligente lasaren kan rakna ut att denna
varldshistoriska handelse agde rum
anno 1942. Inom parentes kan omta-

Tandlakare

'Besdk

SVEN AXELSON
Vasagatan 14, III

Telefon 202240

Mottagning efter overenskommelse pr telefon.
Infort genom Stockholms Tandla'kareforening.

las ; att sagda fest anses som en av de
trevligaste inte bara i G. H:s utan
iiven i Hellas' historia.
G. H. har under arens lopp icke
glornt stadgarnas 1 :sta paragraf "att
i man av formaga stodja moderforeningen". Varje ar ha anslag till ena
eller andra iindamalet utanordnats.
Priser ha skankts av minnesgoda
medlemmar j och dylika ha aven uppstiillts av G. H. En mera aktiv insats
gjorde G. H., da sallskapet 1923 efter
framstallning av Hellas' overstyrelse
tog initiativet till Hellas' bowlingsektion, vilken som bekant annu lever
efter allehanda oden och tiventyr. G.
H. omhanderhade under nagra ar
likaledes efter framstallning fran
hogre ort — Hellas oldboysidrott. Da
detta likval ej ansags ligga inom G.
H:s arbetsornrade, tackade vi dock
snart for uppmarksamheten och drogo
oss diskret tillbaka. Under en foljd
av ar har G. H. tillsammans med Gota
och Fredrikshof arrangerat klubbmatcher i skidakning for oldboys, av
vilka Hellas vunnit de fiesta.
G. H:s eget idrottsliga inslag vid
sammankomsterna ha huvudsakligen
varit av det mera latta och skamtsamma slaget och mestadels bestatt av
cykelutfarder. Fotbollen plagar salIan saknas. Pa senaste aren ha vi inbjudit damerna till svamputflykter,
vilka varit synnerligen populara och
samlat stort antal deltagare. G. H:s
mest populara triiff ar dock den varje
ar aterkommande trekampen med
kraftskiva nere i Eriksdalsbadet. Till
och med i ar, da regnet stod som
spon i backen, samlades ett tjugutal
Gamla Hellaspojkar till festligt samkYam och roade sig kungligt.
G. H. har for narvarande enligt senaste arsberattelsen 134 medlemmar.
Av detta antal plaga omkring 40 st. i

RAKSALONGEN
OCH DAMFRISERINGENHH
FOLKUNGAGATAN 68
Telefon 434810

Ragnar Johansson
Medlem i Hellas
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medeltal narvara vid anordnade sammankomster. Betraffande G. H:s ekonomiska stallning behova vi langt
ifran skammas for densamma. Medlemmarna inbetala tamligen ordentligt (efter nagra pastotningar, forslas) sina avgifter, och skatlmastare
Affe Malm ser ej alltfor plagad ut.
Men ban bar ju blott varit kassor i
1% ar annu.
Arets styrelse utgores av:
Ordf. Yngve Elmgren, 'sekr. Seth
Levin, skattra. Alf Malm, Nils Sjobladh.
Nar nu i denna manad Hellas med
stolthet kan fira sin trettiofemariga
tillvaro, vilken sannerligen icke forflutit utan bade yttre och inre strider
och stridigheter, vilka dock nu for
lange sedan synas vara bilagda, sa
vill aven G. H. harmed bringa moderforeningen sin hyllning i det glada
medvetandet, att dess medlemmar
bade som enheter och kollektivt bidragit "i man av formaga" till den
starka stallning Hellas for narvarande intager inom Sveriges idrottsvarld. Betydelsen i G. H:s arbete
ligger forvisso icke allenast i de storre eller mindre penningbidrag, som
arligen overrackas till Hellas' sektioner utan lika mycket i det forhallandet, att G. H. ulgor den sammanbindande lanken mellan tid, som ar och
tid som gall i Hellas. G. H. vill och
bor ulgora molesplatsen for hellaskamrater av olika argangar. Kunna
vi sedan aven ekonomiskt, som t. ex.
redan skett belraffande Hellasgarden,
slodja var moderforening ; sa ha ju
bada parter skal till full belatenhet.
Finner nu pa hogtidsdagen Hellas anledning att kanna sig tillfredsstalld
med den gaming G. H. under arens
lopp utfort och alltfort onskar utfora, da har ocksa Sallskapet Gamla
Hellaspojkar likasa fatt belagg for att
den viig det slagit in pa ar den riitta.
Hellas kan likasa vara overtygad om
att G. H. ocksa i fortsattningen bar
sin moderforenings basta for ogonen.
Skulle vargatider stunda, sa lovar at-

Firma Emil Backlin
Glasmasteri & Ramaffcir
Adolf Fredrikstorg 1, Stockholm

att den fria idrotten kommer att bli
annu battre tills nasta ar;
att det gar rykten och viskningar om
flera fina nytillskott;
att red. dock ar den som tiger;
att "Stickan" Hedenstrom gjorde ett
fantornlopp pa slutstrackan i DMbudkavlen;
att deiia nummer av Hellasbladet
kostar en krona;
att kronan erlagges bast genom insattande pa postgiro 2585;
alt jubileumsaret varit ett frarngangsrikt ar for klubben;
att jubileet kommer att firas i dagarna tva;
ait festen pa Gota Kiillare kommer
att bli en angenam tillstallning;
att icke heller friluftsevenemanget ute
vid Hellasgarden kommer att bli
trakigt;
att alia kunna och bora med;

att Hellas vunnit DM-budkavlen fyra
ganger i foljd;
att delta forhallande anses som smatt
fenomenalt inom. skogsmannakretsar;
att 'handbollarna med tillforsikt ga
den nya allsvenska sasongen fillmotes;
att !hela Hellas, som vanligt moler upp
lill hemmarnalcherna i Eriksdal;
all vi rnolas pa jubileumsfeslen;
att

att darom kan lasas mer pa sidan 26;
att Hellasgarden gar mot sin fullkomning;
att det dock fortfarande behoves pengar i form av andelsteckningar;
miiistone G. H:s nuvarande generation, att som en man sluta upp vid
Hellas' sida och kampa sida vid sida
tillsammans med sina unga kamrater.
Med det lofiet onska vi, Gamla Hellaspojkar, Hellas god fortsattning i
dess viktiga arbete for ungdomens
fostran till dugliga samhallsmedlemmar.
Seth Levin.

du ej skall glomma kronan.
Sonny.

Vara vanner bowlarna bruka icke
alltfor ofta hora av sig i Hellasbladels spaller. Enligt lofle av sektionens ordforande; skall det nu bli
battring pa den punklen ; varfor vi
alllid kunna hoppas.

Tack.
For viinlig hagkomsl pa var brollopsdag vill vi harmed framfora varl
hjarlliga tack.
Harry och Ella Andersson.

A.-B. A R V I D L I N D A H L S
PALS-MODE-AFFAR

T
Insattning av:
Fonsterglas, Spegelglas,
Raglas i nybyggnader
och reparationer
Telefoner : 431821, 439282

alt vi undvar om icke detta belydde
en seger for biffen over kruskan;

Kungl. Hovleverantor

H.M. Konungens
Hovleverantor

Biblioteksgatan 7, Stockholm
Telefon: 107600, 107612

Engros: 117613

H.K.H. Kronprinsens
Hovleverantor
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IENNI5
Sven Sydow mdstare
i starkt KM.
Den i forra numret omtalade starka
utomhussasongen ar slut, och sedan
den 1 September ha vi gruppspel i
gang varje onsdag i Atlashallen. Vad
som
aterstar att summariskt behandla ar klubbmatchen mot Nynashamn, arets SM och KM.
Det var ett revanschhungrigt gang
pa nio grabbar, som sondagen den 29
august! reste ned till Nynas for att
"tona ned" den enda plumpen i sommarens tennisprotokoll — nederlaget

i varas. Trots att ett palitligt regn
gjorde allt for att taga ifran oss den
chansen, hunno vi med att spela atta
av de elva matcherna, och da morkret
:;atte stopp for vidare spel ledde Hellas med 6—2 med "snudd" pa 7—2,
da Holm tagit forsta set mot Wallen
och stallningen i andra var 5—5. Med
sa starka gossar som Folke Willsson
och Milton Fast hade - - blygsami
raknat — segern blivit minst 8—3.
Laget bestod av foljande spelare: Sven
Sydow, Folke Willsson, Walle Berner,
Gunnar Holm, Ake Froander, Olle Johansson j Milton Fast, Harald Falk och
Muffe Norinder.
Var insats i Svenska masterskapen
blev icke lika lyckad som forra aret.
Sven forlorade mot Kungligas lovande Rolf Reutercrona med jainna siffror, Ake besegrades av sensationsmanneii och finalisten Bramstang, men
spelade till sig riktigt fina siffror:
4/6, 4/6. Holm motte slutligen segraren, bollfantomen Stig Martensson
och fick vara belaten med 1/6, 4/6,
och i dubbeln forlorade Holm-Sydow
mot Salks starka par R. Dahlin—E.
Eriksson med siffrorna 5/7, 4/6. Kampen Swall var med bland oldboys,

Fyra svenska mastare.

men hade oturen att fa mota omutlige
och alltid gamesnale Jotte Soderstrom,
sa nagon utdelning blev det icke den
gangen.
Klubbmasterskapet blev i ar minst
lika starkt som i fjol med manga bade
harda och valspelade matcher. 'Sven
ansags fore masterskapet som ganska
given segrare och ban vann Jiven till
slut, men det satt synnerligen hart
at. Saviil i semifinalen som i finalen
mot Olle Johansson resp. Ake Froander var ban hart pressad och tvungen
taga fram sitt absoluta basta spel. Det
var en trott men lycklig segrare — och
en var dig klubbmastare -- som efter
8 harda sets lamnade Eriksdalsbadet
sondagen den 12 September. Ake
Froander var annars tavlingens stora
overraskning. Han har forut alltid
spelat litet nonchalant och okoncentrerat, men i arets KM spelade han genomgaende mycket vardat och med
stor skarpa. Han insats i finalen, som
gick i fern sets, var stralande, och det
var mycket nara, att vart vackra och
dyrbara vandringspris fatt vandra ytterligare itt ar. Nu fick Sven sin tred,je inteckning och diirmed priset for
alltnd.
Dubbeln tilldrog sig icke nagot storre
intresse, och dar segrade latt Sven
Sydow— Gunnar Holm bland atta par
uian att slappa set.
Finalen vanns over broderna Froander med fi/2, 6/3.
Dagen for sektionens tennistriiff
nere i Atlashallen, da prisutdelning
etc. kommer att ske, ar annu icke faststlilld, men vi skola ha den som vanligt i slutet av denna manad.
Den vunsterhunte.

Med delta nuniiner av Hellasbladet
medfoljer tv'eiuie bilttgor.
Arets rekofd- och m&starlag pa 't X -WO m. Fr. v. C. II. Gustafssont
G. H&kansson, "L&ngen" och S. Ljunggren.

Sandstroms Sportartiklar
hava vdrldsrykte.
BRODERNA SANDSTROMS SPORTAFFAR
N O R R L A N D S G A T A N 31-33

•

STOCKHOLM

•

Telefon 23 <SO 35

SPECIALITE FJALLUTRUSTNINGAR

Tre svenska mast are.

En sommarvacker kvall i slutet av
juni gick starten for Hellasorienterarnas valdiga tiokamp -— en verklig tavling for "grabbar med bar pa brostei".
- Eller vad sags om foljande kampastora grenar: Orientering, handgranat,
pilkastning,
terranglopning, cykelorientering, 400 m., kulstotning, langdhopp, allmanbildningstavlan och 200
m. simning. - Ett gediget program
som synes . . .
Som sagt, orienteringen har borjal
och runt tassemarkerna kring Sandasjon gar nu den vilda jakten et'ter de
roda skarmarna. Dar smyger "Heden" med kompassen i naven och ogonen stelt stirrande mot ett okant fjarran, dar stegar Ludde de , r :ista avgorande stegen innan ban stannar
upp, drar ett djupt andetag och siiger:
"Har ar det". Och dar ar han mycket riktigt - - men inte vid kontrollen !
Yngsta Akerlindaren skenar omkring
som en losslappt kalv pa alia mojliga
och omojliga knallar utom den riitta,
och se, dar "angar" segraren, Holger
Thorsson j "Fiskafiingare", in pa den
idylliska malplatsen vid Sandasjons
djupsvarta vatten. Han leder tiokampen!
Alltefter som grabbarna droppar in
fran skogen overgar man till handgranaten, som i snygga bagar flygcr

Hellenerna Rune Hellgren, Rune Guslafsson och Sven Karlsson taf/a yliidjesprdng over framgdngarna vie/ sommarens SM i simning.
genom luften for att dansa ned i mer
eller mindre precisionsavvagda kast.
Det galler att komma sa nara pinnen
som mojligt och de mest utstuderade
stilar komma till anvandning. Men
islutligen ar iiven denna nervslitande
gren avklarad och som segrare star
herrar A. Fernqvist och L. Akerlind
- tva namn att minnas nar det blir
ett SM i handgranatkastning . . .
Nagra kvallar senare ar det Hellasgarden som ar skadeplatsen for tredje grenen — cykelorienteringen. Snarl
ligger hela kopplet och blakor pa stigar och vagar nedat Bollmora och
Alta, sliipper pa utfor stigarna sa stickor och stran ryker om diicken. Ludde
springer i fortvivlan och bara ryter
pa vagen, sen han mast lamna cykeln
i diket pa grund av punktering; Geje
Lyberg & Co. luras nagra kilometer ur
riktningen och hamnar dar vagen slutar vid en sjo . . . Men ingen kan hej-

da Brollan Soderlind och trots att han
jagar en ilsken hast ett par varv runt
ett garde med cykeln i ena handen,
vinner han en klar och bejublad seger. I pilkastningen darefter visar
Bertil Falconer att gamla takter fran
Grona Lund och Nojesfaltet aldrig
gar ur. Med overlagsen nonchalans
klipper han dit en fenomenal serie,
som ingen k'an hota, och darmed gor
han forsta attacken mot ledningen i
tiokampen.
Sa samlas vi ute pa Enskede idrotisplats for att prova den svarta kolstybben i nagra rafflande 400-metersheat, diir det krigas fran borjan till
slut. Helge Fredlund heter mannen
som spriinger ulltraden efter minsta
mojliga antal sekunder, medan Svenne Selin tar sina modiga fern minuter
pa sig for att forsiktigt knalla runt
banan och radda nagra dyrbara poiing.
Grova starka grabbar bollar

JUVELER - GULD - SILVER
NYSILVER
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Stilfulla forlovningsringar.
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67 — 626426
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OSCAR
Norrtullsgatan 41
3O65OO

S:t Eriksgatan 86
SO9947

med kulan i god stil och Sten Ringblom gar in for saken med sadan iver
att ban slar knock-out pa sig sjalv —
narapa. Arne Pettersson var den som
"gjorde't" och han inhostar manga
vackra poang for sin seger. I langdhopp blir striden hard, men Falconers
speciallindade fotter visar sig slut
kunna skutta langst.
Terranglopningen gick kring Kalltorpssjon — viigen var valfri, det gallde bara att komma runt sjon. Och
runt kommer alia, men snabbast iir i
alia fall Holger, han kan konsten att
ta reda pa stigarna och undvika att
klattra for mycket bland Kalltorpssjions branta berg. Och efter den
dusten samlas vi inne i bastun for
att ta igen oss till hjarnmotionen —
fragesporten. Det ar Roffe Jonson
som svarvat ihop en mangd illfundiga
fragor — manga av det slag som skulle kommit "mannen-som-vet-allt" att
onska sig en uppslagsbok . . . Men
aven den parsen har ett slut och sa
smaningom befanns att undertecknad
tack vare nagra dagars specialtraning
i historia och rattstavning vunnit en
knapp men klar seger.
Sista grenen pa programmet — 200
meter fritt — gick i Eriksdalsbadet.
Dar visade Geje Lyberg att gammal
ar aldst och forsade ifran sina medtavlare i stor stil. Andra ater tog det
mer piano och badade bade lage och
val med manga kallsupar som extra
krydda . ..
Darmed var tiokampen slut — in i
det sista oviss och jamn. Efter ivrigt
utraknande av poang upptacktes att
segraren hette Bertil Falconer; vilken
med 1 fattig poang forvisade Arne
Pettersson till en hedersam anJraplats. 3:a var Lasse Akerlind och 4:e
Ludde Pettersson, och se'n kom hela
raden: Holger Thorsson, Geje Lyberg,
Ake och Brollan och Helge Fredlund
och Bellander och Stene Ringblom . . .
Allt som allt fullfoljde 16 man och vid
prisutdelningen med kaffe och dopp
blev det fyrfaldiga leven och priser i
mangd till de "harda" grabbar, som
kampat sig igenom denna valdeliga
tiokamp i skogar, pa vagar, pa kolstybb och i vatten . . . Vi ses nasta ar
— om mojligt annu hardare . . .

'PECKA" EDFELDT:

Trailing tor viirlilskl.m
Eller vdlj dina fordldrar med forstdnd.
Nar vannen Asperyd ringde och bad
mig om ett bidrag till jubileumsskriften > svarade jag i ett anfall av lattsinne j-a till bans bevekande boner. Jag
rakar namligen bo granne till en
varldsrekordhallare, och vad ar da
naturligare an att jag skall skriva om
vara matadoreir. Tycker Asperyd. Ja,
vad ligger narmare till hands att skriva om i dessa dagar, da Blixt Gordon
och Stalmannen for en tynande tillvaro i den kolorerade veckopressen,
total t fordunklade av vara egna idoler av kott och blod, antingen med
fjaderlatta steg berorande den undergorande mossan vid nagon avlagsen
fjiillsjo eller torkande disk till sin
underskona Dorotea, ackompanjerad
av Atlanticurets trevna pickande, medan det nyinredda hemmet bildar en
sober bakgrund till en valsittande
kostym fran Soderbergs. Jag forst&r
saval avundsjukan hos de tusenden,
som fa noja sig med att pa flera meters
hall betrakta dessa klenoder, och jag
kanner det som en bjudande plikt att
i min ringa man bidraga till att fakta
bli kanda. Men jag kanner mig som
Herkules vid skiljevagen. Skall jag
agna mig at den trakiga idrotten eller skall jag skriva nagot som blir last.
Vid narmare eftertanke inser jag, att
det icke ar lont for en stackars amator att forsoka konkurrera med Nisse
Engdahl och de andra "hemma hos"jotirnalisterna, om de mera delikata
intimiteterna, utan jag far halla mig
strikt till idirotten. Visserligen ar den
numera en oviktig detalj, som mest
blir undantrangd till "kringbitarna",
nar den overhuvudtaget far komma
med pa sportsidorna, vilket ar helt
naturligt forresten. Vem intresserar

sig for sadana antedeluvianska foreteelser som stavhopp och diskuskastning, nar man pa samma spaltutrymme kan fa lasa, att Hagg fick ett fiskben i halsen pa Branda Tomten och
hostade fyra ganger innan han fick
upp det. Min uppgift blir saledes
ringa, men sedan jag tre ganger knutit skoremmarna at Arne Andersson,
har jag fatt kanna tjanandets gladje
och insett, att det stora kan dolja sig
i det lilla. Vannen Asperyd bad mig
i sin favitsko att jag skulle tala lite
om hur man blir varldsrekordhallare,
hur man tranar o. s. v. Precis som
om hela svenska folket inte visste det
forut. Men i alia fall. Det kan handa, att nagon enda icke har reda pa
det, och darfor kanske en liten upplysning kan vsra pa sin plats.
Forst och framst maste man valja
foraldrar med forstand. Visserligen
ail det ju omojligt for alia att skaka
fram en farmer som ar "god for tre
man", som det skrevs i fjol, men man
bor dock se till, att det blir nagonting i den vagen. Ungdomen skall sedan tillbringas med hairt arbete och
forsakelse som Eidmark sa sakligt
skildrat i Jules Verne-magasinet. Vid
18 arsaldern sokei: man plats hos Fridolf Westman eller annan lamplig
patron i Jamtland och sedan ar resten latt. Efter att i tva ar ha arbetat
darstades och dessemellan lekt tafatt
kring ladugarden, star man rustad att
upptaga jakten efter varldsrekorden.
Genombrottet kommer pa hosttavlingarna i Ostersund, varefter man tar
plats vid lamplig brandkar. Denna
del av karriaren skulle jag vilja kalla
uppbyggandets tid. Sedan foljer den
verkligt intressanta delen. Denna
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skulle jag vilja kalla "Skriet fran vildinarken". Efter att i tva manader inhalerat den unkna stadsluften besoker
man nagot pensionat i fjallen och efter att ha vistats dar en tva a tre dagar kanner man. att man blivit en ny
manniska. Forr i varlden trodde
man, att del behovdes nagonting som
kallades instruktorer, men en av den
nya skolans storsia landvinningar ar,
att den bevisat, att dylika personer
snarare aro till forfang an till nytta.
I stallet for Iirakigt och ointressant arbete pS idrottsplatsen reser man numera till fjallen och vad icke tra'naren skulle kunnat astadkomma pa tre
ar det gor getmjolken och myltan pa
tre dagar. Denna narande kost i forening med stora kvantiteter frisk luft
samt dagligt plumsande i, enligt uppgift, meterdjup mossa ar den roda
traden i rekordtraningen. Man marker hur musklerna mer och mer borja
lossna och liksom vilja skilja sig fran
benen. Just nar de sta i begrepp att
go'ra detta ar tiden mogen for en rekordattack. Vilket man far meddelande om av sin sekreterare, som ocksa
bestammer hur langt, nar, hur fort och
var man skall springa. Pa ort och
stalle anland ar det bara att stalla
upp, ga ut hart och lagga pa en rokare pa slutet och varldsrekordet ar ett
faktum. Efterat beviljar man en pressintervju rned de fataliga pressman,
som icke folja med till pensionatet
med barn och blomma (mot halv inackorderingsavgift), for att go,ra storreportage om miljon, ev. intima forhallanden och annat, som hor modern
idrott till. Som lasaren forstar, sa ar
denna beskrivning synnerligen summarisk. At ga in i detaljer ar endast
ett fatal forunnat, men jag hoppas
dock att var och en skall ha fatt en
hum om den tornbestrodda stig en
stjarna bar att ga pa vagen mot rekorden och aran. Ty mark val, unge lasa,re aran ar till svvcnde och sist del

I vara dagliga tidningar kunna vi
folja allt, som hiinder och sker inom
sporten och idrottens varld, ett forhallande som vi nutidsmanniskor ta
som nagonting alldeles sjalvklart. Men
nar var klubb borjade sin verksamhet,
det var nar seklet var ungi, behandlade knappast dagstidningarna nagot
:;a ovasentligt son sport. Men ve den
iidning, som i dagens Sverige icke
haller sig med en forstklassig sportredaktion. Den skulle med sakerhei
sta sig ganska slatt i karnpen om den
tidningslasande allmanhetens gunst.
— Varldens forandras.
Under var trettiofemariga tillvaro
ha vi haft st'or kontakt med pressen.
Otaliga ganger bar Hellas namn statat med fetstilade rubriker av skilda
orsaker. Stora segrar, nederlag > nya
rekord etc. bar gjort att t'idningslasarna gang pa gang mott Hellas namn
nar de slagit upp sin tidning. Manga
sportevenemang ha vi ocksa ordnat i
samarbete med tidningar, t. ex. Elitspelen, Propagandan, 20-mannasimningen, Pojksimningen.
Av namnda arrangemang ar val 20manna, som nasta ar fyller 25 ar, den
mest bekanta. Denna tavling, som
arrangeras tillsammans med Dagens
enda man som rekordman kan fo'rtjana pa idrotten. Darfor, innan jag
slutar vill jag ge alia blivande rekordman det radet: Salj jultidningar och
spara slantarna sa det icke skall ga
Er som det gick Gunder i Amerika,
att Ni en vacker dag star utan spikskor och saknar medel att inkopa ett
par dylika med. Att springa barfota
kors och tvars over en kontinent ar
icke tillradligt, ens for en svensk rekordhallare.

Nyheter, ar ju faktiskt den skarpaste
tavling vi ha inom svensk simidrott.
Samarbetet med D. N. har under alia
aren varit mycket gott. Vid vart jubileum be vi fa uttrycka var tacksamhet for de gangna arens samarbete och
hoppas aven i fortsattningen pa angenamt dylikt.
Med Aftonbladet som stod och framjare borjade vi for fern ar sedan med
de s. k. pojksimningarna. Dessa tavlingar ha varit av stor befydelse for
nyrekryteringen for var simidrott. Vi
tacka Aftonbladet for stod och gott
och klammigt samarbete.
Tillsammans med Stockholms-Tidningen hade vi ett par ar gladjen anordna de glansfyllda och minnesrika
Elitspelen. Tider skola val ater komma da fred och fri konkurrens skall
mojliggora ett aterupptagande av dessa tavlingar. Vi hoppas det innerligt.
Aven med ovriga tidningar ha vi nu
och da sarnarbetat i olika former och
idrottsgrenar. Vi tacka samtliga.
Hellasbladet har aven da och da
ko'ntakt med sina storre kolleger. Vi
bruka lana bilder och ha vi tur fa
vi overtaga sjalva klichen, vilket alltid ar besparing for oss. Ibland kan
det ocksa handa att vi bli recenserade5 ja, ibland rent av citerade, ett
forhallande som bereder red. gladje.
Av ovanstaende framgar, att vi haft
och har ett omfattande och viirdefullt
samarbete med pressen. Vi avsluta
darfor denna artikel med att tacka
samtliga tidningar i Stockholm for
god hjalp och gott samarbete under
var 35-ariga tillvaro. I tacket innesluta vi aven forhoppningar om lika
gott och givande samarbete i fortsattningen.
EPPWEJI.

ADOLF STROMS
KONDITORI

klippas och rakas
bast i

"Tierps" Frisersalong
RINGVAGEN 106

REGERINGSGATAN 42
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35-arsjubileum
med taklagsfest
Hella Hellasfamiljen hedersgast.
Egentligen ar Hellas betydligt aldre
an de 35 ar, var klubb efficient fyller
nu i host. Farbror borjade ju med
"Pastorns Gossar" flera ar tidigare.
Bl. a. boll man da ofta till ute vid
Kalltorpssjons striinder — just dar i
dessa dagar Hellas egen stora friluftsgard haller pa att resas.

stjarnlag (ev. inkluderande en nyutnamnd professor) samt vara lovande
juniorer av argang 1943. Gissa, att
del' kommer att hejas och jublas av
alia aldre, resp. yngre anhangare av
hellensk polo!

Hellensk folkfest vid Hellasgarden.

Att en del av vart jubileum (som firas nu den 23—24 oktober) forlaggs
till Kalltorpssjon och var nya Hellasgard, ar darfor alldeles i sin ordning,
tyckte 6verstyrelsen ; nar herrar jubileurnskommitterade (Birre, Swall och
Nordenfelt) lade frani sina planer.

Pa sondagen blir det pa formiddagen
en hellensk folkfest ute vid He'llasgarden. Med borjan kl. 10 blir det trevliga tavlingar i varpa och pilkastning
under ledning av GH:s sakra gubbar
och med manga lockande priser.
Undan for undan ha dessa utforFran orienterarhall planerar man
mats, sa att de nu i tryck kunna pre- aven en rolig kompasstavling "Dolda
senteras, som nagot verkligt lockande skatten"^ dar banan inte ar langre an
for varenda en i var stora hellasfa- c:a 100 m^ men dar man anda far
milj. Lat oss i korvhet dra huvud- vara noggrann, om man vill ha utsikt
punkterna:
att hitta nagon av de gomda dyrgriparna. Kompasser finns att lana vid
starten. Kladsel: korn som du ar,
Festlig polodrabbning i Med- d. v. s. sportdrakt, kavaj med plommonstop ; pjaxor eller galoscher, allt
efter vaderlek och vars och ens mojborgarbadet.
ligheter.
Redan pa lordagskvallen den 23 oktober inleds jubileumsfirandet med
simtavlingar i Forsgrenska badet. Friluftsgudstjanst av Farbror.
Medborgarhusets trivsamma simhall
brukar ju alltid dra sin publik, och
Vid kyrkdags kommer Hellas stiftamed det starka program, som simsek- re och forste ordforande kyrkoherde
tionen kokaf ihop, ar det sakrast att Ernst Klefbeck — alias var farbror —
forsakra sig om platar i mycket god att' halla en friluftsgudstj&ist pa det
tid. Inte minst sevard torde polo- stora faltet framfor Hellasgarden, och
drabbningen bli mellan 1933 ars i samband harmed ager taklagsfesten

for den nya storstugan rum. Byggnadskomrnitterade hoppas namligen
att timmerstommen da skall ha hunnit
resas anda upp till takstolarna. En
fornamligare present pa 35-arsdagen
kunde val Hellas inte ha onskat sig.
Vi hoppas bara, att det blir en verklig massanslutning till denna hogtid av
alia hellener och deras viinner och
bekanta.

Arne Andersson

och Pecka

Edfeldt.
Folkfesten vid Hellasgarden vill
ocksa ge en liten provkarta pa allt det
sjudande idrottsliv, som levs i var
klubb. Dar kommer skidlopare att
trana i backarna, diir kommer orienterarna att mjuka upp sig efter nattens
natt-DM, dar joggar bt-spelarna och
bowlarna, dar badar Per-Olof och de
andra simmarna, dtir njuter iennisspelarna liksom alia andra narvarande av var nya harliga finnbastu nerc
vid sjon o. s. v.
En handbollsmatch kommer att spelas ))a lekfaltet mellan nagra av vara
skollag — och sa blir det friidrottstraning ; fast det iir i sjalva stisongslutet.
Ingen mindrc an Arne Andei>son
kommer att tillsammans rned sin
Skrubbakollega Pecka Edfeldt att visa, hur man tranar siff till varldsmastare, och vi gissar knappast fel, att
tata led med unga hellenska friidrottspojkar kommer att vara med om Arnes och Peckas och Ljunggrens och

HAGGS POPULARA VITA SPIKSKOR
aro identiska med

"FINISH" F J A D R A N D E SPIKSKOR.
Samtliga varldsrekord fran 1500-5000 m. aro satta med "FINISH" VITA SPIKSKOR.
Tillverkare:

I D R O T T S M A G A S I N ET
5 Birger Jarlsgatan 5

STOCKHOLM

— Tel. vaxel 2O 88 25.

27
alia de andra storhejarnas joggning
och gymnastik. For alia andra blir
det ett paradnummer att se.

Gemensam matsackslunch.
Vid festplatsen svarar Harry Andersson for servering av goda laskedrycker. Snwi'gdsar och annan matsack liksom varm dryck far var och
en ta med sig sjalv. Efter samtidig
lunch hlir det prisutdelning for dagens smatavlingar.
Ett spackat program, som ingen
ingen vill undvara!
Bussar ga fran Borgmastargatan direkt ut till Hellasgarden. Annars ar
det skont med en promenad till Nacka
station, fran Danvikstull eller fran
Hammarbyhojden. Var nya friluftsgard ligger iiven i det avseendet idealiskt till.

Final i Gota kallare.
JubileumsfIran det fortsatier senare
pa sondagskviillen med middag och
dans i Gota Kallares festvaning (dit
vi pa grund av ordinarie servering
tyvarr inte far slippa in forran kl.
20).
Om denna glada fest har lasaren
redan forut blivit aviserad genom personligt inbjudningskort. Har ma blotl
namnas, att talens rad blir ransonerad
till skillnad mot kottratten, att svenska maslare och ovriga fortjanta hellener blir vederborligen bejublade,
att klubbens samtliga ordforande
(Farbror, Oscar, Swall och Birre)
komma att bidraga med en unik kavalkad over de 35 hellenska aren och
att dansmusiken blir alldeles extra
klammig — aven for aldre argangar.
Behover jag darfor saga: Val mott
vid 35-arsfesten?
Bertil Nordenfelt.

HELLASLOTTERIET 1943.
I syfte att skaffa manga skona slantar till Hellasgarden har Hellas startat Hellaslotteriet 1943. Lotteriet omfattar 5.000 enkronaslotter. Vinsterna
iiro fornamliga och utvalda med stor
omsorg. De hogsta vinsterna utgoras
av konstverk av de kanda konstnarerna Karl Dahlqvist, Kjell Lowenadler,
Patrik Reutersvard och Ana Wilhelmson-Lagerrnan, en Centrumradio U
76 R med inbyggd ramantenn, ett Atlantic varldsmastarur och ett par
splitkeinskidor med stalkant, stalrorsstavar och bindningar. Ovriga vinster aro en kastullsats samt presentkort till ett antal firmer. Alia hellener fa ett irekvisionskort med delta
nummer av Hellasbladet, och nu vanta vi att alia gora sitt basta och hjalpa
oss att siilja lotterna. Dragningen
halles den 15 december och den 22 december borjar vinstutlamningen, precis lagom for att blivande vinnare
skall bli i tillfalle att forara frugan,
fastmon eller nagon annan vacker
flicka en trevlig julklapp, som bara

kostar en krona. For denna billiga
penning kan man alltsa bli agare av
t. ex. "Haga vaxthus'^ oljemalning av
Kjell Lowenadler, vard 450 k,r., som
ar hogsta vinst. Lagg nu inte undan
rekvisitionskortet, utan visa dig som
en sann hellen genom att omgaende
fatta pennan. Bestall, till dig sjalv,
dina vanner och bekanta.
I Stockholms-Tidningens depeschkontor i Bla Bodarna vid Slussen
komma de hogsta vinsterna att utstallas, och dar kan var och en med egna
ogon forvissa sig om att vi ha mycket
fornamliga vinster. Harald Mellin ar
lotteriforestandare.
Ring
honom,
26 27 54, eller skriv under adress
Fredrikslundsvagen 8. Abrahamsberg,
sa far du omgaende lotter att salja. Vi
begara pa intet satt att alia skola kunna salja massor av lotter men hoppas
att alia skola visa den goda viljan och
kopa atminstone en lott. Da komma
vi att lyckas och Hellas far de pengar,
som sa val behovas.

S'd har sag Hellasgarden ut for ndgra mdnader sedan, n&r Bertil Nordenfelt
var uppe och tittade till bygget uppe i Rattuik. Sedan dess har stockarna
plockats ned igen: mdrkts, transporterats till Stockholm och dter plockats
ihop pA sin plats ute vid Kdlltorp.

Hellener!

Glom ej att b a s t a och b i l l i g a s t e
inkopskallan riar det galler
sportartiklar ar

Varuhuset GRANDS Sportavdelning
Drottninggatan 92—94

'HEDEN":

Den nitiske redaktoren for delta
blad har bett mej skriva nagra rader
om var fulltraff pa arets DM-kavle.
Men eftersom del iredan har statt i
pressen, hur del hela gick till, sa ska
jag i stallet iala lite grand om den taktik vi hellener foljer 5 da vi springer
budkvale (snalla sattaren: salt nu inte
springer for brodkavlen).
Vad man forsl och framst ska ha
klart for sig, det ar "formeln" for kavleskubb. Den ar hemskt enkel och ror
sig inte med nagra som heist okanda
x. Sa bar lyder den: att ga ratt.
Hemskt enkelt egentligen!
Pa en vanlig individuell tavling ar
det inte sa markvardigt att sno runt
straket felfritt ; men pa en budkavle
tycks det vara ett sjusardeles problem
for dom fiesta. Har dom inte gjort
bort sej forr, sa blir det da.
Vad kan da detta misslyckande bero pa? Jo, man tar lopningen pa fel
sail, gar och spanner sej, inbillar sej
att galgen vantar om man bommar, att
det blir slut med senaste bruden o. s.
v. i det oandliga.
Orienteringen ar den psykiskt hardaste sport, som finns. Det ar fa seg-

rar men manga nederlag. Den som
inte kan ta nederlagen med litet humor, garna da galghumor, ban blir
aldrig langvarig i toppen, om ban
skulle hinna dit nagon gang. Diirfor
far man inte ga och spanna sej och
koncentrera sej for mycket i forvag.
Liitt och lekande ska vara melodin!
Och sen, nar man val star pa startlinjen, da ska man ta fram slaggan
och svinga den som landets skarpaste
smehalva. Da ska man koncentrera
sej som aldrig forr, intala sej att man
ska ga ratt; inte missa en meter. Och
det gar!
Det dar galler i all synnerhel, da
man springer budkavle. Nervpafrestiringen ar ju da teoretiskt sett storre
tin vid en vanlig individuell tavling.
Del galler ju laget . . . Men tyvarr
sdommer man da sa latt den enkla saniiingen, att det inte pa nagot sStt forsvarar orienteringen.
Hur vi har kunnat vinna alia DMoch SM-kavlar sa nar som pa e.i enda SM-kavle, under dom sista fern
aren? Ja, vad ska jag svara?
Jo, det maste belt enkelt bli, att det
hela inte ar sa markvardigt, som man

Sportklcider!
JACKOR, GOLVBYXOR, SKID
BYXOR, GOLVSTRUMPOR,
SPCRTSKJORTOR, VANDRARSKOR, PJAXOR.

Sport- & Velocipedafffiren
John Peterson
GOTGATAN 58

ST. NYGATAN 20

skulle kunna tro. Faktum iir att det
blir lattare och lattare for varje gang.
Ty — for varje gang upptacker vi, att
det hela inie var sa markvardigt^ och
det gor, att vi vet, hur det gar till att
vinna, far inga komplex belt enkelt.
Darfor tar vi det lugnt och spanner
oss inte. Nervositet blir pa sa sail ett
okiint begrepp.
Lugnet tir den friimsta egenskap en
budkavlelopare bor iiga. Det ska vara sa dar iskallt ratt, sa diir fruktansviirt orubbligt, att man bara drar litei, pa mungiporna, da konkurrenterna borjar surra kring en. Och sen
struntar i dom och gar sin egen vag,
overtygad om att ingen av konkurrenterna. ar battre och att de gw bort sej.
Man masie kanna sej som den overlagset baste, som den borne ma&taren. Gor man det, sa tar man inga intryck av medtavlarna. Det far inte
bli liksom en getingsvarm i huvet pa
en, da det prasslar i alia buskar och
snar av flinka fotter, som vill* vara
fore ens egna i mal. Man ska vara
lugn som en ko, ha en riivs listighet
och aga en retad algtjurs stridslystnad.
Kom inte och skyll pa otur vid
misslyckande i en tavling! Det 'Ar kanske en gang pa tjugo, som oturen ar
framme. De andra nitton gangerna ar
det inget annat an slarv, rent slarv.
Man har for brattom ( hastar i vag,
slarvar med kartlasning och kompassgang, och resultatet blir en "plat".
Rannsaka ditt syndiga skogsluffarhjarta, och du ska bli overtygad om
detta! Och att ga fel i budkavle ar
fullstandigt onodigt, Vy man har da
inte mera brattom an att man hinner
ga rait. Det ar hela laget det hanger pa, inte pa en man. Och det ar
de tres sammanlaffda resullat, som iir
avgorande. Prestera alia tre etc jamnt
och for budkavle darmed gott resultat
(individuellt sett), sa tir topplaceringen given. Jamnheien faller utslaget. Och jamnhet far man endast
genom minutios noggrannhet och konIroll pa sig sjalv.
Kom ihag delta, nasta gang du star
darrande vid viixeln, ivrigt vaniande pa din kamrat, som drojer fjarran
bland skogens vata myrar och susande trad! Och glom det inte sedan, sa
fort du hiingl kavlen over din hals
och de forsla fjiidrande stegen iir lagna pa din viig mot den stora ovisshet, som du med din sinnesstyrka, din
fasla vilja och dilt iskalla lugn kan
gora till VISSHET, till seger och fram-
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Det bdsta &ch det samsta...
Major Ernst Killander.
Den uttalade
fragan ar lika
svar sorn knepig
att besvara, men
nagot maste vi
saga och da: a)
dec basta som jag
sett och erfarit
av Hellas och hellenerna ar att
kroppskultaren
icke fatt sa att saga sitta i hogsatet, utan
har de ledande liksom de aktiva velat
fcxstra sinne och sjal. Det ar sa vi
skall ha i var svenska idrott och darfor star Hellas och hellenerna som
bade ett vackert och foredomligt exempel. Och b) det samsta aterigen
— men allt ar ju manskligt har i varlden — var nar pessimism och trottheten gjorde sig gallande nar segerraclen i Svenska Dagbladets stafettlopning blev bruten. Men det var av kort
varaktighet och nu tas ater, som sig
bor, nya, friska tag for gamla fornamliga och harliga Svenska Dagbladets stafett.
Efnst Killander.

Red.

Arne Lidstrom.

Det basta hos Hellas? -- Ja, ganget, kamratskapet, samrnanhallningen!
Den glada och goda stilen bade p& och
utanfor idrottsplatsen. Galler det fri
idrott eller simning, skidor eller orieniering sa kan man pfi utanskriften
se, vilken som ar hellen.
Rent foredomligt: Simmartruppernas uppforande, kladsel, forberedelser
och resultat vid de senaste arens SM.
Nagot av det basta och vackraste
svensk idrott har att bjuda.
Det samsta hos Hellas? - - Finns
det nagot? Ja, kanske och det skulle
val i sa fall vara Harald Mellins vansinniga pahitt att for fern ar sedan
uppfinna pojksimningarna och soka
kontakt med Aftonbladet och mig.
Vad ska' man gora om ytterligare fern
ar, niir man star med hela Sveriges
alia basta simmare samlade i en enda
klubb? Skall SM avgoras en torsdagsformiddag i Eriksdalsbadet i samband
med pojksimningarna eller hur ska'
det bli? Nog ar det snart slut med
stralande simmarfarder till Linko-

HELLASBLADET har gjort en
enquete med nagta kanda personor mom idrottens varld. Vi
stallde Iragan: "Vad iinner Ni
vara dst basta oeh det samsta
feos Hellas och hellenen?" Har
nedan lasa vi svaren.

Simforbundets ordf.
Nils Backlund.
Det basta synes
mig vara klubbens verkligt ideella
installning
till och arbete
for idrotten. Som
simledare glader
jag mig sarskilt
at dess initially
och
framgangsrika arhete med
pojksimmet.
Betraffande fragans senare del — det samsta? — Ja,
det ar nagot som i mitt tycke faktiskt
icke existerar nar det galler Hellas.
Den ar prima allt igenom!
Nils Backlund.
ping, Lidkoping och Angelholm . . .
Min halva turnme i topp for
Hellas och pojksimmarna!
O'Kay.

Civiling. Bo Ekelund.
Nar min aldste
pojke, som sedan
ett par ar iillbaka
ir,' aktiv Hellasr-immare, fick se
att jag blivit anmodad yttra mig
i fragan "Det
basta
och det
samsta hos Hella.s
och hellenen", sa
han med kladsam uppriktighet:
val ints Pappa kompetent
Nej, gunas. Men de tva senaste
aren bar fort mig i kontakt med Hellas och med dess simsektion i synnerhet. Och jag har lart mig uppskatta dess utomordentligt goda kamratanda och dess arliga stravan att
satta en viss pli pa grabbarna vid sidan av de rent idrottsliga lardomarna. En klubb rned sadana tillgangar
kommer att sift sig.
Bo Ekelund.

Red. Torsten Tegner.
Det basta hos Hellas
Hell - - ordets svenska betydelse
ej engelska.
Det samsta
foljaktligen — as.
y, „,

Hellaskamrater
VID KDP AV UR
vand Eder med fortrocnde till
Urmakare Oscar Yourstone & Son
Nybrogatan 12
t
Ur repareras. — Kostnadsforslag la'mnas.
Ring vi hamta och hemsanda!
MOVADO

Tol. 61 36 27.
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Vara sektioner i dag.
Simning.

Handball.

Simsektionen har de senaste aren
vid manga tiivlingar visat sig vara
landets fornarnsta simklubb. Det glader oss sarskilt, att vi lyckats na ett
sa gott resultal med vara "nuvarande
stjarnor", som man undantag fran
borjan bar letts och fostrats fran smagrabbar i klubbens junioravdelning
till sina nuvarande positioner.
Sektionens standard ar icke en tillfiillighet, utan resultat av flera ars
traget arbete och traning, diir Gosta
Callius, "Mella", Sture Borg, "Palle"
och Harry Andersson m. fl. har dragit tyngsta lassen. Villiga medhjalpare har alltid funnits, vilket stoder
lagandan ofantligt.
Av framtiden hoppas jag, att var
simmartrupp blii- i tillfalle att rnota
nagon av de kontinentala simklubbarna i en klubbmatch, forslagsvis B. E.
A. C. i Budapest^ som for narvarande
anses vara Europas basta klubb. Sarskilt skulle delta giilla vart pololag,
som nu behover utbyte for att ej stanna i utvecklingen med sitt frigjorda
spelsiitt, som for ovrigt mycket paminner om ungrarnas.

Om man ser tillbaka pa de ar av
obruten verksarnhet, framat och uppat, inom svensk idrott, som vara foregangare i klubben har presterat, aro
vi, som just nu deltager i det inre
klubbarbetet, enbart glada at att fa
tillhora Hellas. I rain onskan att alia
ma arbeta i samma goda anda och
med samma mal for ogonen, vet jag
att manga instammer i, ty delta leder
ju till att klubben behaller sin ledande stallning inom Sveriges idrott.
Handbollsektionen vill tacka for
det goda bistand alia trogna supporters gelt oss, och onskar vi mer av
den sorteiis samarbete mellan de olika
sektionerna, enbarl lill nylla och
framgang for alias vart Hellas.
Bertil SArneman.

VAD VI AR:

ett viil sammansvetsat gang, inte
blott under kampen med skogens hinder utan aven utanfor idrotlens kampabanor;
etl gang, som har roligl — sorn inte
"graver ner sig" i sin sport;
elt giing, som inte spanner sig info- uppgiften utan tar fighten latt och
lekande;
ett gang, som haller den "gamla"
stilen fran 30-taleis glada orienteringsdusier . . . som an ser att orienleringen hor hosten (och varen) men
absolut inte sommaren lill — sommaren ar badandels och de glammande kviillarnas tid, nojenas och dansens:
ett giing, som alskar skogen for skoFor vara hoppare onskar jag, att vi gens och inte for del hurtfriskas
snart matte fa en hog trampolin i skull;
elt giing, som forsoker vara manskForsgrenska badet, varigenom de fa
tillfalle att trlina aret om och kunna ligl r~ Irots att det bestar av idroitsfa flera lavlingar iin den vanliga en- man.
da SM-tavlingen.
Vad vi vill bli:
Som sista lilla onskan hoppas jag,
Se ovan!
med instammande av hela sektionen,
Stif/ Hedeiislrom.

AB. K. ATTERDAY & Go
Jam-

Orientering.

& Metallaffar

att det sa snarl som mojligt saltes i
gang med ombyggnads- eller nybyggnadsarbete i Eriksdalsbadet, sa att
Stockholm far en riklig tavlingsplats
iiven for sommaren.
Per Olof Olsson.

Briidernii Johansons
bokiryckeri ab
S T OCKHOLM
Kungsholms Kyrkopl. 6
T E L E F O N 503589

STORANGSBOLLEN, VARTAN
Telefoner 106684, 106685

Snabba leveranser. Infordra offert.
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Tennis.

Bowling.

Fri idrott.

Hellas' tennissektion ar icke nagon
stor sektion sasom allmiin idrott, simning, handboll eller orientering med
svenska mastare och massor av elitman i sina led. Det var heller aldrig
meningen att soka fa den darhan, nar
for manga ar sedan nagra urhellener
"grundade" den. Tanken var narmast
att hellener, som lagt upp de stora
sektionernas idrotter icke skulle behova ga till en ny klubb bara for att
de nu ville agna sig at tennis. Sedan
den tiden bar mycket bant inom sektionen. Efter atskilliga ar borjade tycktes det — "gubbarna" bli for
gamla, nya krafter komrno in i sektionen, som gick in for principen "juniorer framfor allt". Genomsnittsaldern
pa representationsspelarna
sjonk pa ett par ar fran c:a 40 ar till
18. Snarl nog forsvunno emellertid
juniorerna, och i dag, fern ar darefter,
iir ovannamnda aldern mellan 25 och
30 ar, och sammansattningen av
"gamla" hellener och -- efter moget
overvagande — nyintagna medlernmar
ungefar halften av var.
Spelstyrkan bar givetvis varierat
med och inom de olika skedena i
sektionens liv, och det bar ofta diskuterats nar Hellas' tennis stod ho'gst.
Var tennis star nu, jubileumsaret 1943,
dar den bor och kan sta; strax efter
de stora specialklubbarna med egna
tennisanlaggningar, det sistnamnda
forutsattningen for att en klubb skall
na absoluta toppen.
Som sagt, vi aro icke nagon stor
sektion, men ett ha vi gemensamt
med hellenerna i de stora grenarna,
namligen ett stort och allvarligt intresse for var sport och VAR KLUBBGunnar Holm.

Vara bowlare spela varje onsdagskvall Id. 7—9 pa Sodra Bowlinghallen, Hornsgatan 64, vid Ad. Fredriks
torg. F. n. har sektionen 24 aktiva
spelare. Tack vare viilvilliga donatorer kunna vi varje spelkvall tiivla
om ett vandringspris med eller utan
handikapberakning.
Varje manad
spela vi dessutom en sp{innande serietavling, dar spelarna aro indelade i 3 klasser och dar priser utdelas
i varje klass. For att pressa resultaten i hojden ha vi vidare en poangtavling och en tavling gallande hogsta antalet slagna 200-poang serier
samt en for minsta antalet slagna
missar under sasongen. I ligan dellaga vi, liksom forr om aren, med 2
lag. Denna tavling blir i ar alldeles
sarskilt spannande, da vi kommer att
mota upp med en del nya formagor.
Bowlingsektionen fyller i host 20 ar
och kommer vi att fira denna tilldragelse med en jubileumsslagning onsdagen den 27 oktober.
Bowlarna ha visserligen icke under
de senare aren vunnit nagra verkligt
stora segrar, men intresset synes i ar
bli storre an pa lange, varfor vi se
framtiden an med storsta tillforsikt.

Den gangna idrottssasongen har
praglats av eti livligt ateruppbyggande. Icke sa att vi endast skaffat och
fatt nya idrottskamrater, som redan
tiro stjarnor eller pa vag utan pa den
allra yngsta fronten har det varit livligare an pa mangen god dag. Och vi
hoppas, att Hellas' ungdomar inom
nagra ar skall forskaffa sig samma
goda rykte som tidigare ungdomsavd.
med Oscar Eriksson och Gunnar
Malm i spetsen. De hade formagan
att sprida skra'ck bland ovriga ungdomsklubbar. Icke sa att de missskotte sig pa nagot salt. Tvartom.
De voro overallt uppskattade. Felet
var att de voro for bra.
Men vi ha aven detta ar fatt gladja
oss at en hel del goda seniorer. Det
var lange sedan Hellas praglades av
en sadan livaktighet och kamratbanden knutiis sa fasta mellan aldre och
nya hellener. Det ar litet svart att
rakna upp alia, ty da blir latt nagou
glomd och kanske tror att "jag betyder val inte sa mycket". Men nu vet
jag, att sa ar inte andan f. n., sa det
ar nog ingen risk. Jag tanker da
framst pa den lille, men naggande
gode Sven-Erik Lundhquist, bade aktiv och ledare och en verklig eldsjal.
Ett hjartligt tack vill jag ge Dig for

Bordtennis.
Sektionen for bordtennis bar ju
kommit till sedan Hellas' forra jubileum; men den for redan nu klubbens
farger med den aran. F. n. har vi c:a
20 aktiva spelare, som spela i bordtennisligans klass I. Forra stisongen
bestod vi oss aven med ett B-lag, men
pa grund av de ho'ga kostnaderna har
vi i ar inskriinkt oss. Fjolarets tredjeplacering iimna vi halla och forsoka
battra pa. Vi onska oss ocksa goda
framgangar i SM och andra tavlingar,
dar vi amna representeras. Vi halla
fortfarande till pa Gota bordtennissalong, men var stora onskan: En
egen bordtennissalong, den ar val
nastan for stor att onska.
Bror Andersson.

Sven Schnell.
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Redaktor: Rolf W. Jonson
Josseforsvagen 4, Stureby
Telefon 493408
bade detta och tidigare ar i Hellas.
Och hoppas Du icke fortrottas. Lennart Nilsson iir en en annan. En urhellen, som aldrig sviker da det galler.
Bland vara framst lysande namn ha
vi sedan Ljunggren och "Langen",
vilka bada arc allt for viil kiinda att
narmare presentera. Tyvarr fa vi
sallan ha Ljunggren bland oss, da
militartjanst och skola lagt hinder i
vagen, men vi hoppas att nasta ar ha
honora pa narmare hall. Och "Langen" har blivit en sadan hellasgrabh,
att man har en kansla av att han faktiskt vuxit upp i klubben sedan Farbrors tid. Det betyget racker, ty det
sager ganska mycket. Namner jag sa
en tredje, som har kampat lange for
ara och framgang ; men forst i ar forunnats att tomrna segerkalken, har jag
fatt en stark trio. Och det ar Herbert
Willny. Han har i ar fatt det stora
genombrott vi alia vantat. Och det
behovdes. Stora SM pa Stadion.
Herbert blev svensk mastare. Sallan
har ett gladare masterskapsanlete
skadats pa Stadions mark. Men den
var vard uppoffringen Herbert. En
hel del nya ha aven i ar skapat glans
kring Hellas bade pa och utom idrottsplatsen. Jag tackar Eder alia, Roxne,
Lindahl, Moberg, Funcke, C. H. Gustafsson, Hakansson m. fl. Och jag tror
och vet, att Ni ha samtliga mycket
ogjort inoni idrotten. Och hoppas, att
samma goda anda som i ar varit radande bland oss aven skall besta.
Och att nya lankar komma att knytas
i denna kedja.
Vad jag sjalv och mina nuvarande
kommittekamraier hoppas av den
kommande sasongen ar, att vi fa upp
nagra langdistansare. Det har blivit
en tradition i klubben att antingen ha
gott om en kategori av lopare ev. tva
men aldrig av alia grupperna. Jag menar da sprinters, medeldistans och
langdistans. Vi aro f. n. i stor saknad av folk pa 3 och 5.000 m.
Darfor hoppas jag, att vi snart
fa se nagra av vara medeldistansare ga upp pa de langre distanserna.
Och att vi for en, gangs skull skola
kunna gora oss gallande i samtliga 3
kategorier av lopning. En from forhoppning, som dock bor kunna uppfyllas.
ERIK ASPERYD.

Utkommer
varannan
manad.

Mr. 5
Expedition:

Olle Akerlind
Skanegatan 38
Tel. 422449

25-aringar vid de 35. Till slut
Klubbens 25-arsmarke kommer att
vid jubileumsfesten tilldelas foljande
trogna hellener:
John Berg, Nils Bergstedt, Gosta
Bergstrom, Sven Bergstrom, Nils Blomkvist, Sigurd Elvin, Fritz Eskilsson,
Olof Flodkvisi;, David German, Ludvig Hellstrom, Eric E. Holm, Vilhelm
Jansson, G. Jangenburg s John Johnsson, J. Christensen, Sten Lindhagen,
Gunnar Malm, Olle Mellin, Edv.
Sctmeidler, Olof Sehlin, S. J. Svensson, Axel Tomer, Tage Wissnell och
Erik Akerlind.

varfor Hellas icke har anm. nagot
juniorlag i handboll;
om tiden ej iir mogen for ett SM i
handboll igen;
hur manga av Hellas' nyforvarv i fri
idrott som enl. pressen skola representera Hellas 1944;
hur lange "om" och "kring" Gunder skall fo;rtsatta i svensk press;
om han inte horde bli svensk privatman och aterkomma som idrottsman pa terrang- och kolstybbsbana
1944;
om han inte ar for bra grabb att
behandlas som en 3:dje klassens variteartist;
om inte alia aktiva hellener kiinner
till att arbetskraft behoves vid HellasSektionslagkapp.
garden;
om de vet att varje hjalp fran en
Arets sektionslagkappsimning ager
rum den 27 oktober. Simsektionen Hellasgrabb betyder ett plus i klubbhoppas pa stor anslutning. Simmare, kassan;
om orienterarna skojar med ovriga
som deltagit i de senaste 10-, 20 och
50-mannasimningarna aga ej ratt att klubbars skogsluffare — emedan de
deltaga i nagot av sektionslagen, var- "kommer bort", da det inte galler
for det kan bli en verklig amatortav- budkavle;
hur G. C. I.- elever fostras pa skolan. 'Saledes mangrann samling a
badkvallen den 27 oktober i Fors- lan — detta med anledning av dagspressens pastaende att de ej kunna
grenska.
ta hand om ungdomen;
om larare - och elevkar borjar bli
lika gammalmodig som lokalerna vid
Hamngatan;
Nya medlemmar i
om inte undervisningen darstades
horde flyttas upp pa ett plan motgarantforeningen.
svarande nutida fordringar;
hur manga nya "stader" utom StockIvan Bolle, Martin Johansson, Adholm
som skola vara med pa nasta
de Franzen, Isidor Hellgren, Karl
ars Stadiontavlingar. Nynashamn lar
Lindblom, Tage Galen, Calle Blom,
John Jonsson, G. Stenbeck, Bo Back- bli stad . . .
vad Stockholms Simforbund skall
stram, Emil Salgard, Knut Stromberg,
kunan utratta for starverk;
Sven Blumenthal, Lasse Ostergren.
om icke dess styrelse endast ville
ha en pinne att sitta pa;
om detta forbund inte ar det minst
Arne Anders- behovliga av alia.
E. A.
son far i egens-kap av strong
idrottsgrabb dran
att
vara slutpunkt i HellasSkidledaren inkallad.
Sektionen
bladets jubileums- finnes dock aven i dag, trots bortavaron under rubr, a sid. 30.
nummer

Tidstecken.

Hagland & Ericson Boktr. A.B., Sthlm 1943
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