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En präktig kamrat ur tiden.
Just som jag står i beredskap att om
bryta tidningen, träffar mig det mycket
smärtsamma budskap, som sätter sin
dystra prägel på denna sida: Gösta
Backlund har gått bort.
Den skörd, den grymme liemannen
här tagit hem, försänker Djurgården i
djupaste sorg. Vi känna alla hur tårar
na vilja tränga fram vid tanken på vad
vännen Gösta varit för oss och att vi
nu aldrig mera skola få se den käre
kamraten ibland oss.
Aldrig mera få glädja oss åt åsynen
av hans sympatiska uppenbarelse i kret
sen av »de 11».
Aldrig mera få applådera hans vackra
prestationer såsom idrottsman.
Aldrig mera få höra hans frimodiga
och muntrande repliker.
Aldrig mera få mottaga hans hjärtliga
handtryckningar.
Aldrig mera få komma i åtnjutande av
den trofaste kamratens vänsällhet.
Aldrig mera få beundra hans karak
tärsfasthet.
Aldrig mera ...
Jag känner mig frestad att skriva en
hel bok om Gösta Backlund, men utrym
met är begränsat och f. ö. skulle långa
haranger endast ytterligare öka tyngden
av vår smärta.

GÖSTA BACKLUND.

minne skall hos oss leva länge och ljust
och för kommande generationer skola vi
utpeka Dig såsom ett föredöme och
mana:
— Känn din plikt såsom han gjorde!
♦

Gösta Backlund, vännen och kamra
ten, karaktärsmänniskan och Djurgår
daren, hav tack för vad Du givit oss
under år som flytt! Hav tack för tro
gen vakt kring D. I. F:s fana, vilken vi
nu med vemod sänka vid Din bår! Ditt

Gösta Backlund var född den 10 juli
1893 och vid sin död alltså 25 år gam
mal. Redan som ung skolpojke började
han ägna sig åt idrott och gjorde snart
nog goda framsteg såsom fotbollspelare.
I Södra Latin, varest han sedermera
avlade studentexamen, var B. under fle
ra år en av skollagets bärande krafter.
Det var här, som Putte Frykman fäste
uppmärksamheten på honom och 1911 in
rekommenderade honom i D. I. F:s B-
lag. Fr. o. m. 1912 återfinna vi B. så
som ordinarie vänsterback i förstalaget,
där han med några få avbrott spelat
alltsedan dess. Han har under denna tid
bl. a. vunnit ett svenskt mästerskap
(1912) och upphöjts till ära och värdig
het av internationals (mot Finland 1914).
Sin sista match spelade B. den 20 okt.,
då han hjälpte D. I. F. att hemföra dir.
Carl W. Petersens vandringspris.
I det civila var B. tjänsteman i Drät
selnämnden. Att närmare ingå på hans
egenskaper såsom människa är onödigt,
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Ällmänt sammanträde
äger rum torsdagen den 5 december kl.
8 e. m. i Stadion.
Diplom och medaljreglemente m. m.
Medlemmarna uppmanas infinna sig
mangrant.

då vi alla helt säkert känna att dessa
voro uteslutande goda, Genom träget
arbete och stor sparsamhet hade B. just
lyckats skapa sig det egna hem, varom
han drömt under flera år. Den 10 okt.
ingick han i äktenskap och drog med sin
unga hustru in i sitt nya hem, vilket av
hans anhöriga betecknas så nätt och
trevligt som ett dockskåp. Där levde de
unga tu som ett par turturduvor, men
ödet ville att de icke länge skulle få
njuta av sin lycka. Efter mindre än en
månads äktenskap angrepos bägge av
spanska sjukan och dubbelsidig lungin
flammation tillstötte. Natten mellan den
11 och 12 nov. avled Inez Backlund, född
Westerström.
Samtidigt svävade också Gösta Back
lund, den nyblivne änklingen, mellan liv
och död. Han repade sig emellertid till
allas glädje och tillfrisknandet skedde
sakta och lovande, då med ens ett om
slag skedde, som alldeles oväntat lät
honom följa sin unga maka. Den 26
nov. kl. 5,45 e. m. brast livstråden.
Den avlidne sörjes närmast av moder,
farmoder, tvenne bröder, mostrar och
övriga släktingar samt en otalig skara
vänner. Av idrottskamrater är det icke
blott vi djurgårdare, som skola sakna
honom, utan till oss sälla sig alla 'övriga
Sveriges idrottsmän, som lärt känna och
uppskatta Gösta Backlund.
A. Lindgren.

Fotboll.
DISTRIKTSFINALEN.
Djurgården slog världen (främst
referenten) med häpnad och
Västermalm med 5—1 efter
ett överlägset spel.
Råsunda d. 6 okt. kl. 10 f. m.
Det var med blandade känslor man
knallade sig ur sängen och gav sig i väg
till Råsunda i den tidiga morgonstunden
för att se Djurgården vinna ett distrikts
mästerskap i fotboll eller — följa sina
traditioner. Det blev det förra. Vanans
makt svek Djurgården och man kan icke
annat än känna sig tacksam härför, ty
Omständigheterna och följderna gjorde

Fotboll- & Bandyavdelningen
avhåller allm. sammanträde å Stadion
Fredagen den 6 dec. 1918 kl. 8 e.m.
Alla för denna avd. intresserade upp
manas infinna sig, då en hel del vik
tiga frågor återfinnas å dagordningen.
Bl. a. behandlas tidigare förslag om
B- och C-lagens event. omplacering uti
serietävl. nästa år.
Styrelsen.
att man fick sig en verkligt god match
till livs, en final spelad i piggt tempo och
bjudande på många växlande och trev
liga situationer.
Första halvtid började i hög fart ty
bägge lagen voro synnerligen måna om
att få ledningen med ett eller annat mål,
Västermalm räknande på att ett sådant
försprång skulle vara deras enda rädd
ning och Djurgården fast beslutet att nu
på allvar gardera sig för alla överrask
ningar, varpå de mörk- och ljusblå bju
dits tillräckligt under de sista åtta åren.
Västermalm arbetade måhända till att
börja med en aning intensivare på sitt
mål och låg härigenom något över. Men
så småningom började Djurgården tänka
på att förverkliga sina planer. Knata
tänkte mest. Han gick ensam igenom och
nätade. Härefter började Djurgården gå
allt mer och mer bröstgänges till väga.
Det blev en strid mellan Djurgårdens
finess + energi och Västermalms energi
(och ingenting mera). Finessen hjälpte
till att draga ned vågskålen till de blå’s
ravör. Schlaaf petade in ett andra mål
och därmed var det sällsynta mästerska
pet så gott som vunnet.
Halvtid:
Djurgården 2. Västermalm 0.

Djurgården säkerställde sina chanser
strax i början av andra halvlek genom
Sune Andersson, som efter att ha dribb
lat undan Brattén satte in dagens vack
raste mål. Västermalms forwardskedja,
som hittills levt på Birger Carlsson och
Harry Sundberg — mest den förre —
kunde betraktas som fullständigt ofarlig
för den allmänna säkerheten, men hur det
var slapp »den förre» fri på vänsterkanten,
medan Melcher sprang omkring på alla
fyra och letade fyrväpplingar, och då
Rudén kastade sig på Birgers skott rå
kade han lämna en springa obetäckt mel
lan marken och sin mage. I den springan

DANS
anordnas å Rest. Gillet
Måndagen den 9 d e c. kl. 8 e. m.
Biljetter å kr. 2:— pr st. kunna be
ställas av J. Bång, Sthlmstel. Vasa 74 04
och G. Jönsson, Sthlmstel. 282 64.
Då biljettpriset är satt så synnerligen
lågt och ifrågavarande danstillställning
är föreningens första under säsongen, är
det att hoppas att medlemmarna infinna
sig så talrikt som möjligt och även taga
sina vänner — och väninnor! — med sig.
God musik utlovas!

Skidavdelningen
sammanträder å föreningens lokal i Sta
dion torsdagen den 12 dec. kl. 8 e. m.
Huvudfråga: Vinterprogrammet.

passade bollen nästan precis, d. v. s. den
var en hårsmån för liten. Och slant ige
nom öppningen. Med andra ord, Väster
malm fick här sitt mål. Vilket Djurgår
den under sin fortsatta överlägsenhetspe
riod kvitterade och gav 100 % ränta för.
Gotte skötte om den första transaktionen
i denna affär genom ett vackert direkt
skott på en uppläggning från sidolinjen
av Hemming. Och sedan försökte Köping
från långt håll sin lycka. Peta placerade
sig för kulan men Conte Norlin skarvade
i sista ögonblicket in den efter sin idé.
5—1. Djurgården distriktsmästare. Märk
värdigt! Kors i taket i många Djurgårds
hem!
Djurgården: Rudén; M. Johanson,
Wicksell; Nordenskjöld, Gustafsson, Hem
ming; G. Johansson, Söderberg, S. An
dersson, Schlaaf och Karlstrand.
Västermalm: Almqvist; Brattén,
Norlin; Jonsson, Wiklund, W. Carlsson;
A. Jansson, Ahlkvist, Sundberg, B. Carls
son och Lagerlöf.
Mr X.
KRITIK.
Djurgårdens seger var absolut välför
tjänt och borde snarast ha varit något
större. Laget låg, så när som på en kort
period i början, konstant över. Bäst i
laget var Köping, som arbetade utomor
dentligt och bl. a. tog varenda Väster
malms utspark med huvudet. Rudén ha
de litet att göra, tog några skott, men
borde ha kunnat förhindra Västermalms
mål. Backparet stabilt och jämngott,
men Wicksell var inte så bra som mot
Göteborg. Nordenskjöld och Hemming
arbetade som vanligt utan att någonsin
släppa taget. Bland forwards framträd
de Gotte Johansson mest. Sune var bra
ibland, men stundtals lat. Karlstrand
fullt ut så bra som Linder, som nu fått
säga farväl åt laget. Knata var för själ
visk och Schlaaf fyllde knappast måttet.
(Ur N. I. L.)
Svenny.

Simprov för idrottsmärket
anordnas i Centralbadet lördagen den
7 december kl. 7,30 e. m.

OBS.!
Expeditionstiden å föreningens lokal är
ändrad till tisdagar och torsdagar kl. 7—9
e. m.
Styrelsen.
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MATCHERNA
efter den 23 augusti.
Två segrar, ett andra- och ett
tredjepris i Stockholmsdistrikteis
tävlingar.
(Forts. fr. föreg. n:r.)

C-LAGET.
Vi lämnade tredjelaget uti n:r 9 ef
ter dess nedgörande av Stockholms I. S.
Om vi sedan följa pojkarna vidare ge
nom serien, så hava vi att konstatera
uteslutande segrar i de återstående fyra
matcherna:
25/8 v. Råsunda I. S
.................... 3—0
8/9 v. Sundbybergs I. K............. 1—0
6/10 v. Västerm. C-lag ............. 12—1
20/10 v. Johannesh. B-lag ......... 5—0
De tvenne förstnämnda motståndarna
bjödo bägge på jämna och hårda mat
cher, där Djurgårdens segervilja*— och
Abbe Öijermarks skjutskicklighet! — e
mellertid fällde utslaget. Västermalm be
gärde uppskov två gånger med beräk
ning att hinna få en del B-lagsspelare
kvalificerade att deltaga, men hur det
nu var, måtte dessa förstärkningar och
kanske även en god del av de bättre
C-lagsspelarna hava funnit allt för stort
intresse av sin förenings förstalags di
striktsfinal mot Djurgården A, som spe
lades samtidigt med att den ajournerade
C-lagsmatchen äntligen gick av stapeln,
ty det lag »Gänget» fick emot sig ver
kade synnerligen primitivt. Det blev
fullständigt vad man plägar kalla kat
tens lek med råttan. Första halvtid gick
någorlunda an — D. I. F.tog ledningen
med 3—0 — men sedan kom riktigt sto
ra skrällen för de arma kungsholmsbor
na. Men tyvärr på sätt och vis även
för D. I. F! Abbe & C:o plockade vis
serligen in 2/3 dussin bollar på de svarta
och vita, men dessa råkade också (på
vad sätt få hrr Rubbe den Mörke, Einar
den Falske och Einar den Långe svara
för!) pillra dit 1/12 dussin förbi den sist
namngivna syndaren. Detta tolvtedels
dussin, d. v. s. ett (1) enda mål, av
gjorde serien till Stockholms Bollklubbs
favör, vilket faktum visade sig, då Djur
gården i sin sista match gjorde precis
så många sylar (5 st.), som hade erford
rats för att laget utan detta fördömda
mål på nacken skulle ha nått segerplat
sen.
D-LAGET
har varit säsongens framgångsrikaste
elva inom distriktet. Laget är det enda i
seriens samtliga fem klasser (inkl. junior
serien), som vunnit alla sina matcher un
der året. Målkvoten är imponerande: 43
mot 7, varvid är att märka, att 18 vinst
mål ändock äro frånräknade, vilka erhål

lits mot tvenne motståndare, som seder
mera utgått ur serien. Lägger man där
till 5 vunna mål från ett par spelade vän
skapsmatcher, kommer slutsiffran upp i
66—7.
D-lagets fyra sista seriematcher togo
sin början med att I. K. Tellus smärtfritt
expedierades med 5—1. Tellus, som en
ligt vad vi ryktesvis erfarit har fullkom
lig mani på att protestera alla sina mat
cher, bråkade efter denna för dem ovän
tade (men för oss med visshet emotsed
da!) skräll, emedan Bång gick domare i
matchen. Men då djurgårdssekreteraren,
som i förbigående sagt var påfallande
partisk för Tellus, blivit utsedd av för
bundet att döma (matchen, föranledde
protesten naturligtvis ingen åtgärd. Nä
sta offer blev Bollklubbens C-lag, vilket
behagade infinna sig å Traneberg endast
9 man starkt och utan barmhärtighet ned
höggs med ett målantal, som enl. mera
räknekunniga personers utsago lär ha va
rit betydligt över 10-talet. Älvsjö A. I. K.
försökte härnäst sin lycka på Traneberg,
men uppbragta över den gästande klub
bens tre sista initialer plockade djur
gårdspojkarna in närmare ett halvtjog
bollar också på den motståndaren.
Nordiska Kompaniet, Avd. Läderkule
sport, levererade D. I. F. den sista drabb
ningen söndagen den 13 okt., märk väl
den trettonde! N. K. satte upp 1
mål på räkningen, men Djurgården var
gentilt nog att utom likviden lämna bu
den lika mycket i dricks.
De senaste matcherna tabellariserade
te sig sålunda:
1/9 v. I. K. Tellus .................... 5—1
15/9 v. Sthlms B. K:s C-lag .... 13—0
29/9 v. Älvsjö A. I. K......... 8—0
13/10 v. N. K................................... 2—1
Och sedan kunna vi sätta punkt för
den här lilla statistiken.
Mr X.

På skidor.
SEKTIONENS ÅRSMÖTE.
Djurgårdens Idrottsförenings skidlöpa
reavdelning höll tisdagen den 12 nov. sitt
första sammanträde för säsongen, vid
vilket val av styrelse för det kommande
arbetsåret företogs. Som ordförande
och till att handha backlöpningen valdes
hr Birger Nylund, till vice ordförande
och till att handha längdlöpningen hr Åke
Wetterlind. Som sekreterare valdes hr
Carl A. Lundquist. Till övriga styrelse
medlemmar utsågos hrr N. A. Hedjerson,
E. Nordberg, C. G. Swanberg och Sv.
Lundquist. Vidare beslöts bilda en kom
mitté att sköta ungdomsavdelningens
tävlingar, rekrytering m. m. Valda här
till blevo hrr Alf Wetterlind och Bernt
Nylund.

3

Ordföranden meddelade datum för föl
jande tävlingar:
Invigning av och nationell backlöpning
i Hammarby skidbacke den 19 januari
1919.
»Hammarbydagen» den 2 februari 1919.
Internationella tävlingar i Saltsjöbaden
den 15—16 februari 1919.

Boxning.
Denna, föreningens yngsta avdelning,
synes nu hava kommit igång riktigt or
dentligt denna säsong.
Intresset för boxningen är i starkt sti
gande, det har man ett gott bevis för ge
nom det stora antal anmälningar som
inkommit och genom ett besök å lokalen
under lektionstiden. Där gives även be
vis på »Djurgårdsenergi» och då förstår
nog var och en att det arbetas.
Instruktör Andersson, vilken alltid
återfinnes mitt ibland sina elever, synes
nöjd och belåten. Hans skarpa små ögon
hava aldrig ro utan iakttaga sina lärjun
gars göranden och låtanden med en iver,
som är glädjande för att som en blixt
falla ned, uppmärksamma och rätta där
fel blivit begångna. Som avslutning var
je kväll tages en »dans» med läraren på
ett par minuter. Tro nu inte att denna
dans är en vals eller step eller någon
där stjärnorna göra sig starkt gällande.
Nej, det går ännu stilfullare till väga!
Ännu emottagas anmälningar för del
tagande och är att hoppas att var och en
förstår vilket stort värde denna sport
har.
Besök styrelsevalet å tid som angives
å annat ställe!
J. B.

Alla medlemmar
som äro intresserade av boxning, upp
manas infinna sig till
VAL AV STYRELSE
för denna avdelning
tisdagen den 3 dec. kl. 8 e. m.
Ännu en gång uppmärksammas på lek
tionerna i boxning, som lämnas av herr
Andersson tisdagar och torsdagar kl.
7,30—9 e. m.
FÖRLOVADE.
Götrik Frykman
och
Eva Broberg.
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ANNONSPRIS:

utkommer med 12
nummer om året
och utdelas gratis
till föreningens
medlemmar.

10 öre pr mm.
spalthöjd.

Annonsavdelning.

(Spaltbredd 100 mm.).

Marginalannons
10 Kr.
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