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10:de årgången.

Med
A-laget
i Trondhjem.
Fredagen den 28 juni kl. 5,02 e. m.
embarkerade undertecknad jämte 11 st.
glada fotbollspelare tåget till övre Norr
land och Norge för att i Trondhjem gä
sta fotbollklubben »Rapp» i anledning av
dennas 20-åriga tillvaro. Alltid då A-
laget skall gästspela i utlandet (så värst
många gånger har det ju inte varit) har
det mött stora svårigheter att få ihop ett
något så när skapligt lag. Att så även
nu var fallet, förstår nog var och en,
som vet hur omständigt det är att få
resp. spelare lediga från sina platser
samt respass för att komma över grän
sen m. m. Men allt klarades och följan
de 11 spelare jämte undertecknad gåvo
sig som sagt i väg: Vicke Jansson, Kö
pings-Gustafsson, Sune Andersson, Sten
Söderberg, Gotte Johansson, G. Ekberg,

Knata, sådan han tedde sig i norrmännens ögon.
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Ragge Vicksell, David Englund, G. Back
lund, Melcher Johansson samt F. Rudén.
Nu som alltid, då A-laget skall resa,
kommo en del spelare i sista minuten
till tåget, ett oskick som var och en i
framtiden bör undvika. Under skämt och
glam nåddes Krylbo, där kvällsmat in
togs för att sedan omedelbart på tåget
krypa till kojs. Vid ankomsten till Ånge
anslöt sig Hemming, som kom från B-
lagsturnén i Norrland, till sällskapet. I
Bräcke skedde tågombyte samt intogs
morgonsurrogatet, även här + en hård
rågbulle. Sedan bar det i väg mot Ös
tersund, där frukost avåts med god ap
tit men med en förfärlig fart, enär tåget
stod endast 20 min.. Resan mellan Ös
tersund och Storlien kommer nog att bli
ett minne för var och en, som inte glöm
mes i brådrasket. Mera förtjusande resa
än denna genom de snöbetäckta fjällen
kan knappast tänkas. Vid 2-tiden på e.
m. nåddes Storlien, där middag intogs,
och efter 1 timmes uppehåll anträddes
resan över gränsen in i Norge. Väl över
gränsen nåddes vi på tåget av ett tele
gram från »Rapp», som önskade oss väl
komna till Norge, ett första bevis på
norrmännens stora uppmärksamhet mot
oss. Efter en härlig resa genom den
vackra Merakeldalen anlände vi till
Trondhjem kl. 7,15 e. m., där vi på sta
tionen emottogos av »Rapps» styrelse
jämte samtliga deras fotbollspelare och
en hel massa intresserade människor.
Sedan presentationen var överstökad bar
det i väg till hotellet, där resdammet
avlägsnades och aftonmål avåts. På
kvällen voro samtliga inbjudna på va
rietén i byn, för att sedan omedelbart gå
till sängs. Matchen på söndagen började
redan kl. 12, varför vila var av stor
betydelse, i synnerhet då sista natten
hade tillbragts på tåget, där inte alla
sovit lika bra som hemma i sin säng.
Djurgården—»Rapp» 10—0.

På söndagen kl. 12 drabbade så Djur
gården—»Rapp» samman. Djurgården
ställde upp med följande elva från v.-y.:
Vicke, Köping, Sune, Knata, Gotte; Ek
berg, Ragge, Englund; Backlund, Mel
cher samt Rudén.
Vid Djurgårdarnas inträde på planen
spelade musiken svenska nationalhym
nen.
Ragge vann lottdragningen; någon sol
och vind fanns ej.
Till att begynna med såg det ganska
lovande ut för »Rapp». Det satte genast
upp god fart och höll en god stund bol
len på Djurgårdarnas halva. Men snart
kom Djurgården tillrätta på den hårda
sandplanen och efter 36 minis spel gjor
de Knata med ett hårt skott turnerin
gens första mål. Man trodde allmänt att
det ej skulle bli så mycket mål de åter
stående 9 minuterna på första halvleken.
Men man hade gjort upp räkningen utan
värden, ty under dessa minuter åkte yt

terligare 5 bollar in i det norska målet,
därav en straffspark, gjord av Knata.
I andra halvleken ökade Djurgården
ytterligare farten, då däremot »Rapp»
märkbart sackade av. I denna halvlek
gjorde Djurgården ytterligare 4 mål, var
av ett på hörna — Köping förstås! —
samt ett av Knata, som retsamt 1 mtr
framför mål pinnade ena backen. De bå
da andra voro Sune och Gotte pappa för.
Slutresultat 10—0.
Bland djurgårdarna framträdde i all
synnerhet Knata och Gotte. Den förre
roade publiken kolossalt med sina kän
da trics och blev under uppehållet i
Trondhjem mycket populär. Men även
de övriga skötte sina platser till full be
låtenhet, Vicke Jansson undantagen, som
var omöjlig i brist på träning.
Av de norska spelarna framträdde v.-
i.; de andra voro jämnstrukna. Efter
matchen intogs middag för att kl. 5 e. m.
åter vara på Sköitebanan och åse kam
pen mellan Norge-mästarna 1917 och
Trondhjemklubben »Brage». Vi voro av
lätt förklarliga skäl intresserade att se
de förra, då vi skulle möta dem på mån
dagen. Efter ett överlägset spel segrade
Sarpsborg med 4—1. Vår spelare G. Ek
berg (Fylax) dömde matchen till allas
belåtenhet. Kl. 8 e. m. voro såväl vi som
Sarpsborg bjudna på en biltur till en plats
belägen 700 meter över havet samt be
nämnd »Fjällsäter». Här hade nian den
mest hänförande utsikt över Trondhjem
och ville man kosta på sig en promenad
på 20 min., så hade man även utsikt över
havet. Kl. 12 på natten voro samtliga i
säng. Måndagen började med ett besök i
den gamla och beryktade domkyrkan.
Tyvärr var undertecknad förhindrad att
närvara vid besöket därstädes, som lär
ha varit mycket intressant. Den övriga
tiden till kl. 4 e.m. användes för att gö
ra diverse inköp, som lyckades över för
väntan. Kl. 4 e. m. voro vi bjudna i bil
till en sommarrestaurant belägen en
halv timmes resa från Trondhjem; här
bjöds på kaffe m. m. Kl. 6 e. m. voro
samtliga åter på hotellet för att vila en
timme, innan matchen började.
Djurgården—Sarpsborg 2—0.

Djurgården ställde upp med samma lag
som på söndagen, endast Vicke var er
satt med Hemming, som gick v.-y. Re
dan tidigt på kvällen började folk ström
ma ut till Sköitebanan och vid matchens
början torde 3,000 personer ha passerat
ingångarna. Ragge vann även nu lott
dragningen och valde att spela med den
hårda vinden i ryggen. Omedelbart ef
ter avspark tog Djurgården hand om bol
len, som i förbigående sagt var ytterst
lätt, och förlade spelet på Sarpsborgs
planhalva. Efter 15 min. kraftig pres
ning kom Gotte ned på högersidan och
sände in en hård passning efter marken,
som Sune i centern direkt förpassade i
vänstra hörnet utom räckhåll för mål
vakten. Målet var ett av de vackraste,
man kan få se.
Efter 25 min. spel råkade Ragge ut för
en justering av Halvors en, så att han för
en stund måste lämna planen. Under
hans bortovaro pressade Sarpsborg gan
ska bra, men alla deras försök att göra
mål strandade på Rudén, som spelade

glänsande. Särskilt en gång syntes må
let givet, men Rudén kastade sig och
fångade den förrädiska bollen under stor
mande applåder från publiken. Intet av
de många angreppen på båda sidor re
sulterade i mål och vid halvtid ledde
Djurgården med 1—0. I andra halvlek
blev det betydligt mera fart i spelet.
Man såg tydligt att Sarpsborg gjorde
allt för att kvittera. Spelet började att
hårdna till och domaren fann sig föran
låten att varna en del av spelarna. Ett
fult tilltag begingo Sarpsborgs center och
h.-i., då de med händerna sökte fråntaga
Rudén bollen. Domaren ingrep och fri
spark för Djurgården blev följden. Res
ten av denna halvlek förflöt med jämnt
spel och man trodde att resultatet ej
skulle ändras. Men 2 min. före full tid
kom Gotte ned i ett farligt anfall, på
detta följde hörna, som lades upp fint av
Gotte och resulterade i mål; för under
tecknad såg det ut, som om ena backen
i Sarpsborg gjorde målet. Slutresultatet
blev sålunda 2—0 till Djurgårdarnas för
del och var det enligt allas mening väl
förtjänt.
Samtliga spelare i Djurgården skötte,
sina resp. platser till full belåtenhet. Om
någon av dem skall framhållas framför
de andra., så är det Melcher och Gotte,
varvid särskilt den förstnämnde spela
de storartat trots en mycket svår juste
ring under första halvlek. Även den nya
c.-f. Sune Andersson spelade mycket bra
och möjligt är att Djurgården äntligen
funnit mannen att fylla den platsen.
Av norrmännen framträdde egentligen
endast centerhalven Halvorsen, som spe
lade mycket bra; de andra voro jämn
goda.
På måndagsaftonen voro samtliga spe
lare inbjudna till en avskedsbankett i
Hantverksföreningens lokal, där tal i det
oändliga höllos för svenska och norska
mästarna.
I några korta ord framfördes Djur
gårdens tack till inbjudarna av under
tecknad. Vid 1-tiden skedde uppbrott, då
avresan skulle ske på morgonen kl. 7,50.
Samtliga spelare voro på benen kl. 6
f. m. för att på lämpligt sätt göra sig
redo att genomgå tullvisitationen innan
svenska gränsen nåddes. Densamma ut
föll till allas belåtenhet. Inkomna i Sve
rige sändes pr telegraf ett sista tack för
all vänlighet mot oss under uppehållet i
Trondhjem. Kl. 4,15 e. m. skedde så av
resan från Storlien till Stockholm och
ankommo vi påföljande dag till Centra
len kl. 11,59 f. m. Då i detta nu Djur
gårdens turné till Trondhjem är ett min
ne blott men ett angenämt sådant, pas
sar jag här på tillfället att till samtliga
spelare i turnén framföra mitt hjärtliga
tack för det goda kamratskap, som hela
tiden var rådande. Det är också att hop
pas att dylika färder oftare kunna före
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En kort överblick
av fotbollagens hittillsvarande
med- och motgångar.
(Forts. från föreg. n:r).
De första matcherna i år (mot Ham
marby och Örgryte) hava tidigare be
handlats i Djurgårdaren. Vi kunna alltså
vända ögonen på match n:r 4, som stod
mot ett kombinerat lag från Hammarby,
Johanneshof och Västermalm på Stadion
den 15 maj. Spelet höjde sig aldrig över
medelmåttan, kanske mycket beroende
på att kombinationen i fråga icke var
många styvrar värd. Djurgården vann
alla händelser ganska ledigt med 4—1.
Den sista maj drabbade de stockholmska
tvillingklubbårna samman i serien om von
Sydowska priset. Djurgården hade vis
serligen en god portion otur men A. I.
K:s seger med 2—0 måste anses som re
lativt välförtjänt. Det dröjde härpå en
hel månad, innan Djurgården ånyo kom
i elden. Laget företog i slutet av juni
månad en resa till Trondhjem, där tven
ne segrar noterades. Dessa matcher re
fereras utförligt på annat ställe av leda
ren på denna angenäma färd. Den 11/7
spelades så en uttagningsmatch för sven
ska fotbollveckan. Motståndare var ett
komb. lag från Marieberg, Kamraterna
och Järva och resultatet blev oavgjort
med 2 mål på vardera sidan. Fem da
gar senare — under fotbollveckan — ar
rangerades en match Djurgården—Tig
rarna. Tigerkombinationen var synnerli
gen lycklig men kunde icke avvärja ett
nederlag mot de i hög form spelande
mörk- och ljusblå. Resultat 2—0 för D.
I. F.
Det såg ut som om »höstformen» hade
gjort sitt intåg. Att den inte gav dju
pare märken efter sig i nästa match mot
Hammarby än 4—1 förvånade ingen, ty
det gällde ju den gången distriktsmäs
terskapet. Vid dylika tillfällen pläga in
komma, ty vid dylika tillfällen knytas
Djurgårdsbanden fastare.
G. Jönsson.
P. S. I detta sammanhang kan jag
icke uraktlåta att framhålla vårt allt i
allo under uppehållet i Trondhjem, hr
Harald Berntsen, som från det vi stego
av tåget till dess avresan skedde icke
lämnade någon möda ospard då det gäll
de att bistå oss med råd och dåd. Det
är att hoppas att samtliga spelare i tur
néen ej glömma bort honom utan vid
lämpliga tillfällen sända honom några ra
der, ty en mera gedigen person får man
leta efter.
Hr B:s adress är: Ths. Angellsg. 3,
Trondhjem.
D. S.

te Djurgårdsentusiasternas förhoppningar
stå allt för högt. Men sedan! Lottningen
till mästerskapets första omg. hade fal
lit mycket gynnsamt för D. I. F. Borta
plan visserligen men Herre Gud — mot
Västerås I. K. Det dracks åtskilliga bä
gare gravöl i Djurgårdskretsar över
gurkstadens stackars fotbollspelare vec
kan före den matchen. Och litet var
stans i det övriga Sverige också för
resten. Idrottsbladet (Oh, så’na exper
ter!) tippade 5—0 för Djurgården och
Wåhlin sökte förgäves efter »någon i
hjärnkontoret rubbad individ» (Wåhlins
egna ord), som ville sätta en usel liten
25-öring mot den begeistrade marathon
lunkarens heliga försäkringar om ett två
siffrigt vinstresultat för 1917 års mästare.
(Att undertecknad kvällen före matchen
till tjänstgörande domaren gjorde en an
tydning om 2—1 för Västerås, tror väl
*)
ingen!?
Emellertid, söndagen den 18 aug. anno
1918 e. K. kom och försvann och med den
också alla vackra illusioner hos oss Djur
gårdare. Djurgården blev utsla
get i Västerås! Regelrätt. Med
3—2. De av oss för svenska mäster
skapstävlingarna i allmän idrott mest in
tresserade, som denna dag befunno oss i
Stadion, fingo redan på middagen där
uppe trådledes budskap om olyckan, vil
ket sedermera spred sig som en löpeld
kring staden. På kvällen vilade också
tunga moln över Strandvägen och andra
platser, som eljest bruka vara eklärera
de av strålande Djurgårdsfysionomier'.
Missräkningen var för stor för att kun
na tagas med jämnmod.
— En oerhörd skandal, ett hejdundran
de fiasko! resonerade lite var. Detaljer
na från matchen gåvo emellertid vid
handen att Djurgården icke alls spelat så
uruselt, som resultatet vid första anblic
ken vill låta göra troligt. Djurgården ha
de efter beräkning tagit ledningen efter
en kvart med ett mål av Knata, varpå
Västeråsarna plötsligen blivit otrevligt
hemmastadda på den miserabla planen
och innan första halvtids slut totalt över
rumplat sina segervissa motståndare ge
nom att ändra ställningen till 3—L Hade
nu Köping och Hemming (v.-hb. och h.-i.
resp.) fått byta platser genast, är det väl
mest troligt att Djurgården lyckats åt
minstone utjämna och i så fall hade ett
omspel i Stockholm med ganska otvivel
aktig utgång kommit till stånd. Ompla
ceringen skedde dock så sent, att Kö
ping endast hann med ett mål och det
räckte inte till att förhindra Västeråsar
na att fira sin största triumf hittills.
Djurgårdslaget får leva på hoppet tills
nästa år. Då mästerskapet är deras
igen. Om det också skulle råka bli en
ny Västeråsresa.
Djurgården fick endast tre dagar att
*) Erkännes gärna att det blott var på
skämt! — Mr X.

hämta sig. på efter skrällen i Västerås.
Sedan gick det löst igen. Mot Järva.
I distriktet. Såpad plan och dåligt spel.
Djurgården vandrade till finalen mot
Västermalm med en knapp vinst av 3'—2.
Tänk om finalen skulle vinnas!
Matchresultat:
14/4 v. Hammarby ....................... 1—1
21/4 v. Örgryte (i Sthlm) .............. 0—4
28/4 v. Örgryte (i Gbg) ............ 0—0
15/5 v. Kom. Sthlmslag ............ 4—1
31/5 v. A. I. K............................... 0—2
30/6 v. Rapp (i Trondhjem) ........ 10—0
1/7 v. Sarpsborg (i Trondhjem).. 2—0
11/7 v. Komb. Sthlmslag ............ 2—2
10/7 v. Tigrarna
...............
2—0
24/7 v. Hammarby ..................... 4—1
18/8 v. Västerås I. K. (iV:ås) .. 2—3
21/8 v. Järva ............... ............ . 3—2
B-lagets vackra uppryckning.

En glädjande tilldragelse har i som
mar ägt rum inom Djurgården. Vi äro
härmed i tillfälle förkunna våra läsare
ett duktigt B-lags lyckliga pånyttfödel
se. Föräldrarna äro Ala och Per U1
och Bång har stått fadder. Den som
nedskriver detta måste erkänna att hans
(och många andras) fullständiga skep
sis, då i våras B-lagets sammansättning
sattes i fråga, kommit alldeles på skam
och ingen av oss känner sig annat än
glad häråt. Laget ifråga gav oss redan
för två år sedan åtskilligt att tänka på
och förra årets snöpliga jumboplacering
bragte oss så nära förtvivlans brant
som möjligt.
Debuten i år var just ej ägnad att in
giva oss tvivlare några ljusare förhopp
ningar. Motståndaren hette här A. I.
K:s B-lag, som ganska smärtfritt avfär
dade Djurgården med 4—0. Det var i
denna match Johnne Jonsson blev för
satt ur stridbart skick för — i år bara,
skola vi hoppas. De första poängen gin
go således här all världens väg. Nästa
gång var det Fredriksdal, som skulle ta
ga emot en stöt, men nu hade Djurgårds
laget vunnit något i stabilitet och vin
sten stannade på de kristnas sida.
(Forts.)
Förlovade.
Gottfrid Johansson och
Blanche Sundblad.

*

Vigde. Viktor Jansson och Anna-Emi
lia Leckström.
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