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Sveriges hittills största fotbollssensation.

Djurgården mot Liverpool vid Traneberg.
Refererad af Jn.

Aldrig har det väl förr varit en sådan folkträngsel 
vid det af den gode Guden så rikt välsignade 
Traneberg, som den minnesrika fotbollskvällen d. 
13 maj. Ingen hade heller anat, att det fanns så 
många fotbollsentusiaster här i vår stad, då man 
vet hvilken sällsynt planta bollspelaren är. Vänd
korsen därute snurrade fortare än Gröna-Lunds
karusellen en sommarsöndag, och Petsén, jädrans 
fördubblingen, sken i kapp med de nedgående 
solstrålarne. Calle Jahnzon, som annars är mån om 
kassan greps af något slags oförklarligt välgören
hetsvansinne och skickade återbud till inkasserarne 
af de förfallna medlemsafgifterna.

Per Ul, som öfveransträngt sig under veckan 
med att åse kollämpning nere vid Strandvägen, 
tills han fått bläsor i fingrarna erhöll af kassören 
en läktarbiljett för, att som Jahnzon uttryckte sig, 
han åtminstone inte i kväll skulle behöfva utmana 
ödet. Per Ul skänkte sedermara bort biljetten, men 
fanns likväl vid matchens början pä läktaren. 
Vid hans sida satt David Sandkvist och sjöng 
engelska folksången på någon okänd melodi, under 
det Luckans sympatiska basröst som en eolsharpa 
blandades med kören borta från ståplatserna.

Trillby, som inte förstår engelska sökte uppbygga 
Almlöf med ett fördrag om engelsk fotboll, men 
Almlöf, som är en intelligent herre bad Trillby 
hålla käft, så länge han inte kunde skilja på hörna 
och straffspark. Pelle, som eljest inte använder fula 
ord utom vid husförhör, och då han ramlat ned 
från någon målarställning tog sin Hilma om lifvet 
och svor att för sina återstående dagar, bära sorg

kanter kring naglarna, om inte Djurgården klarade 
skifvan i kväll. Häri instämde Melcher, som numera 
studerar fotboll från åskådarens mera upphöjda 
ståndpunkt och tilllade: "Måtte Gud hjälpa grab
barna, då jag ingenting kan uträtta".

En stund var det fråga om att uppskjuta matchen, 
då Bagarn ännu ej hunnit infinna sig. Men då det 
luktade vidbrända bullar ända ut till Traneberg 
förstod man, att han var upptagen, och så började 
prologen med en enkel tonskapelse ur Bohlins 
hvisselpipa. Spänningen är ohygglig inför den 
stundande kraftmätningen. Hela naturen ryckes 
med. Fågelsången tystnar, och själfva vågorna på 
Ulfsundasjön lägga sig till ro i undran öfver 
utgången. Solen stannar i sitt lopp liksom då en 
gång förut i tiden Josua stridde i Kidrons dal, 
och J. A. Karlssons plötsliga tystnad visar, att 
händelsernas tryck äfven tilltäppt hans vältalighets 
källor. — En historisk händelse som säkerligen ej 
kommer att upprepas. — Åskådarne rundt om 
planen och uppe på läktarn vrida sig i kroniska 
magsmärtor då ändtligen en fotboll och elfva röd
blusar dansa in på arenan. Efter dem kommo Djur
gårdspojkarna, litet bleka om nosen, men med den 
där energiska minen, som så många gånger skrämt 
A. 1. K., Kamrater och andra storheter att tappa 
både besinningen och bollen. Per Ul ber nu om 
vatten, och Petsén och Ekberg bäras afsvimnada 
ner i klubbrummet. Bohlin visar så engelsmännen 
en slant. Men vare sig Bohlin kände, att hans 
engelska ännu behöfde ett par år på sig sig för 
att få den rätta klangfärgen, eller han endast ville 
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visa gästerna sina mimiska talanger, alltnog bör
jade med han Alas tvifvelaktiga hjälp spela en ut
trycksfull pantomin för de häpna engelsmännen.

Om det nu var Alas listiga blinkningar och 
dramatiska armrörelser eller Bohlins bedjande 
ögonkast, som gaf Fergusson en ledtråd — den 
frågan har sedermera gjort Bohlin och Ala till 
dödsfiender — men den engelska kaptenen förstod, 
valde och matchen började. (Forts.)

Allmän Idrott.
Våra terränglöpare.

ha i år haft större "osmak" än någonsin. Detta 
beror icke på bristande träning, bristande vilja 
eller bristande förmåga; i dessa tre saker ha väl 
våra gossar varit lika framstående som de lyckliga 
eröfrarna af vårens alla fina pris. Nej, främst ha 
motgångarna berott på den oerhört hårda konkur
rensen, som drifvit löparna för hastigt till höjd
punkten af sin form.

Brynolf Larsson t. ex. tränade intensivt i våras 
och var i tiptopform, när täflingarna började. 
Men han kunde inte "hålla formen" så att säga 
och blef efter ett par fina segrar, i senare täflingar 
ohjälpligt distanserad.

Våra gossar, Sundholm, Hellgren, Alm och 
hela surfven började varligt, förbättrade resultaten 
vid hvarje löp — och började komma i form först 
mot slutet af säsongen. Då började de rycka upp 
i teten, t. ex. vid svenska mästerskapet där de 
placerade sig rätt bra.

Och vi äro öfvertygade om att de just nu skulle 
med framgång kunna upptaga kampen med hvilka 
som helst.

Andra orsaken till de jämförelsevis dåliga place
ringarna voro väl frånvaron af det rätta täflings
humöret och en bristande själftillit Nervösa äro 
våra gossar aldrig, men det är inte så godt att 
ligga i när man har humöret emot sig, och då 
man resonnerar som sä att "det är ingen idé att 
pressa sig, den eller den är så väldigt fin".

Nu är terränglöpningssäsongen slut och ban
löpningarna börja. Berglund och Wåhlin ha 
redan varit i farten och placerat sig, och löparna 
böra ha utsikter till god säsong. Om det således 
har varit motigt under våren, blir nog säkert 
sommaren vår. Det gäller bara att inte "tappa 
sugen" utan

"heja bara grabbar".

Svenska Dagbladets stafett

går söndagen den 21 juni med start och mål i 
Stadion och med samma bana som vid förra årets 
täfling.

Sträckan blir 23 300 meter och är uppdelad i 
följande distanser: 1 500 meter (2 st), 1 300 m. 
(1 st), 1 000 m. (8 st), 800 m. (10 st), 400 m. (6 
st.), 200 m. (3 st).

För stafettlöpningen behöfs sålunda 30 st löpare 
minst

Djurgården, som disponerar öfver en fin stab 
löpare, bör kunna placera sig utmärkt Men där
för fordras att hvarje man ovillkorligen gör sitt 
bästa, inte sviker, och inte skänker bort det hans 
kamrater kanske vunnit.

Intresset för löpningen är nu synnerligen stort 
och att konkurrensen om det det fina priset i år blir 
hårdare än förra året är att förutse.

De löpare som blir uttagna för vår förening 
uppmanas därför att träna ordentligt. C. Jahnzon 
ger alla upplysningar som behöfvas; träffas tis
dagar och fredagar 7 — 8,30 e. m. å Olympiska 
Sällskapets exp., Fredsgatan 8, Riks. 147 54, Allm 
267 68.

5 Kronor

utbetalar Redaktionen till den medlem som före 
den 15 juli till Ahlström, Skärsättra, insänder bästa 
förslaget till "heja"-rop för Djurgårdarna.
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Fotboll.
Våra fotbollag under vårsäsongen.

A-laget har nu sina matcher i Svenska Serien 
slutspelade, och man måste säga att lagets finish 
var finfin.

Säsongen började sorgesamt. De första två po
ängen förlorades i Norrköping mot Kamraterna med 
en hel del mål, men redan i den följande matchen 
hade laget afsevärdt förbättrat sin form. Upsala
kamraterna, som alls icke voro motståndare att 
förakta, fingo återvända till sin stad med blott en 
poäng.

I den tredje matchen för året var laget i ännu 
bättre form, och tvingade de fruktade Göteborgs
kamraterna att med blott halft förrättadt värf, 1 
poäng, de första de förresten förlorat i serien, 
fara hem.

Nästa match, mot rivalerna om äran som Stock
holms bästa fotbollag, gick i samma framåtskridan
dets tecken. Spelet var inte sämre än i de när
mast föregående matcherna, i försvaret öfver lag 
t. o. m. bättre. Forwards hade svårt att komma 
igång, mest beroende på spelarnas ännu alltför 
ringa träning i samspelet, men dess arbete var 
förtroendeingifvande och vittnade, om inte om 
annat, så om en bestämd vilja att gå framåt i 
skicklighet och styrka.

Såkom emellertid den sista seriematchen och med 
den, den första stora triumfen. Örgrytarna blefvo 
slagna, visserligen efter målantalet att döma, knappt, 
men dock efter en match, som i stort sedt var 
Djurgårdens, med stundtals riktigt fint spel.

Laget har sålunda med den kända och uppskat
tade Djurgårdsenergin och ihärdigheten för hvarje 
match gått märkbart framåt, och det är alldeles 
tydligt, att föreningen har att hoppas en god sä
song för sitt lag.

B-laget har också börjat sin säsong, lyckligare 
än A-laget. I den första matchen i Vestra Serien, 
mot Stockhoms-Kamraternas B-lag, spelade sär
skildt försvaret godt. Forwardskedjan har utveck
lingsmöjligheter, och var redan vid första matchen 
i tillfälle att framvisa en hel del, åtminstone vac
kert tänkta kombinationer.

Andra matchen, mot Mariebergs B-lag, blef en 

öfverväldigande seger. Då hade försvaret det 
lugnt, medan kedjan, om inte annat, presterade 
ett godt prof på uthållighet, energi och någon 
kombinationsförmåga, men ock stor tricsarbe
nägenhet.

Detta sista lade kedjan delvis bort i nästa match, 
mot Stockholms Idrottssällskap - med den följden 
att den gjorde icke mindre än 10 mål.

Matchen mot Tranebergs Idrottsförening blef 
den mest segslitna i serien. Inte förrän en minut 
före full tid kunde de våra få det enda målet, 
som gjordes. Denna match var försvarets, som 
visade sig, trots åtskilliga justeringar, stå rycken.

Den sista matchen i serien blef också B-lagets 
trots ett flertal reserver. Efter ett godt arbete slogs 
Vestermalm med 4-1.

Allt som allt: våra båda fotbollag äro all heder 
värda för det arbete och den målmedvetenhet de 
lägga i dagen för ett ärorikt representerande af 
föreningens färger.

Vi önska dem ett hjärtligt: lycka till.

Liverpool-matchen.
blef väl en bland Djurgårdens bästa matcher i 
mannaminne. Aldrig har de våra spelat så ener
giskt, så framgångsrikt och så vackert.

Försvaret bjöd på ett öfverraskande hårdt mot
stånd, som väckte engelsmännens fulla erkännande, 
särskildt goda voro de båda ytterhalfbackarna.

Forwardskedjan fick igång mänga anfall och de 
båda måleri Nocke gjorde voro granna. Engels
männen tyckte bäst om "den lille mannen i mös
san", Einar Olsson.



DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

Wåhlins Aarhusresa.
Vår gamle oförbrännelige maratonlöpare Wåhlin 

har under den gångna pingsten gjort en afstickare 
ned till Aarhus i Danmark för att visa danskarne 
sina kraftiga och långt ifrån fula ben. Föregången 
af ett stadgadt rykte om hardt när otroliga presta
tioner på maraton-banan hade hans uppträdande 
på de jutländska landsvägarne motsetts med ett 
mer än vanligt intresse.

Tidningarna hade lång tid i förväg öfversvämmats 
af spaltlånga artiklar om hans fenomenala idrotts- 
resultat, och i senaste söndagsnumret af Aarhus-
Posten hade Wåhlin själf på sitt drastiska sätt 
skildrat, huru han en gång under en maratonlöp
ning i Stockholm till följd af sendrag måst gå på 
händerna från Tureberg till Stadion och på så 
sätt i själfva slutspurten lyckats slå Ahlgren med 
ett par meter.

Efter sin hemkomst har nu Wåhlin uppsökt en 
af medarbetarne i "Medlemsbladet" och skildrat 
sina intryck från färden. Men, som Wåhlin i sitt 
dagliga tal gärna rör sig med hela alfabetet på 
en gång, och ord och stafvelser dessutom nästan 
etablera kapplöpning med hvarandra, kan under
tecknad ej gå i borgen för, att han till alla delar 
riktigt uppfattat Wåhlins vältalighetsflöde. Ett 
smickrande bref från borgmästaren, i Aarhus, hvari 
Wåhlins undantagsställning bland våra maraton
löpare särskildt framhållits, torde emellertid varit 
den direkta orsaken till resan. Särskildt hade det då 
gladt honom att få fara som ensam svensk, utan 
sällskap med den där bengeten Grüner eller den 
malliga Öhman, hvilka några gånger, tack vare en 
otrolig nonchalans från Wåhlins sida lyckats komma 
före denne till målet. "Jag hade filat Öhman i 
mästerskapet i höstas, om jag inte väntat på att 
Ahlgren skulle komma upp," framhöll Wåhlin, 
"men den pricken gick ju ur, och sen var det inte 
godt att skota upp Öhman, fast jag klämde i så 
det blef skogsbrand i Silfverdalsbackarna." Nu 
vinkade emellertid ära och segerpris nere i Danmark, 
och fastän Wåhlin är en man, som minst af allt 
tänker på den egna vinningen, hade han ändå 

ansett bäst att taga sin största koffert med. Resan 
gick lyckligt. Hvarken Baltiska utställningen eller 
Köpenhamnsflickorna hade förmått honom att taga 
ett enda litet snedsteg utanför den utstakade vägen, 
och vid framkomsten blef det både "Du gamla 
du fria" och, "Ur svenska hjärtans djup en gång." 
Inom parantes sagt tyckte Wåhlin, att Aarhus var 
en nobel håla, och på ett öfverlägset sätt skilde 
han sig sedan från sin uppgift att under kvällens 
bankett knyta nya vänskapsband mellan de skandi
naviska bröderna på ömse sidor om Sundet. Både 
min egen och Wåhlins blygsamhet förbjuda oss 
emellertid, att här närmare gå in på allt det vackra 
som sades, men så mycket kan ju framhållas, att 
om någon här hemma hört Wåhlins tal, skulle han 
troligen blifvit mera öfverraskad än om Karl XII 
statyn plötsligt stämt upp ett barytonsolo. 
Damerna tog han med storm, och de kunde 
knappast se sig trötta på "den smukke Stockholms- 
drängen". Illa lönade dock Wåhlin deras beundran, 
och några pensionsflickor, som senare på kvällen 
genom en springa i rullgardinen tänkt få se en 
skymt af hans berömda ben påträffade honom i 
hotellets portgång med en tös som tydligen hade 
anställning vid något af Aarhus köksdeparte
ment. — — —

Dagen därpå sken solen gassande varm öfver 
staden, flaggor och vimplar slogo mot sina stänger, 
i takt med folkmassorna, som strömmade till torget. 
Där skulle starten gå. Wåhlin mötte segerviss, och 
beräknade efter vanligheten att åtminstone gå. under 
2.30, nu då inte Grüners smala stickor skulle 
irritera honom under vägen.

Visserligen fanns Christensen med. "Den grabben 
skall jag nog skyffla undan", tänkte Wåhlin, "och 
den tyska killen med saffransbröna sätter sig nog 
på hasorna, när han hunnit ett stycke ut på lands
vägarna. Så bar det i väg. och Wåhlin tog genast 
ögonmärke på Christensen. Det blef en ganska 
underhållande färd. Nog svettades Christensen 
en smula, och emellanåt måste han stanna ett tag 
för att hålla sig för skratt då Wåhlin blef allt för 
underhållande.

Men fram gick det i alla fall, och tids nog skulle
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de få se tysken i ett dike. Synd om grabben, han 
som såg så hygglig ut! "Ahlgren", frampustar 
Wåhlin "han är inte ett dugg i år, den kan en 
ångvält skena ifrån. Och Öhman? Ja, han är 
tvungen att gå och lägga sig så snart man talar 
om maraton. Vestberg, han snurrar på förstås, 
men som en symaskin och kommer aldrig ur fläc
ken. Tokig! förstår’u, spritt galen! Grüner? Fy 
fan, rutten så skintorr han är, måste ha stenar i 
brallorna för att inte blåsa bort. Det finns inga 
maratonlöpare i Sverige mer än jag, jag går nu
mera på hvilka tider som helst. Har jag inte 
kommit först! Undra på det, när jag brukar lägga 
mig vid Tureberg och sofva middag nå’ra tim
mar, mens dom andra knatar, men jag kommer 
ändå tids nog fram för att hugga mej en buckla. 
Hvar fanken är tysken? Den måste vi ha sprungit 
förbi mens vi höll på och dilla. Nej, du din lo
dare kl. är 3. Nu måste vi mana på stretorna. Kan 
du inte hänga? Ja tjänare då! Skall hälsa från 
dej, när jag kommer fram". Men Wåhlin får inte 
länge vara ensam, förrän en annan, okänd dansk 
löpare kommer upp och fjädrar sig för honom. 
"Skäms du inte att springa förbi gammalt folk" 
ropar Wåhlin. Dansken är envis. Wåhlin tappar 
talförmågan och måste öka takten, tills han hör 
motståndarens steg bli allt mera aflägsna. "Tokiga 
tysken", tänker nu segerstolt Wåhlin och trampar 
på i solvärmen, "hvad ska sån’a där smågnetter 
i maraton att göra. Man bör aldrig lämna barn
kammarn för tidigt. Det gjorde inte jag. Men 
hvad in i rödheta ... är det för gult som larfvar 
därnere på slätten. Himmelske fader är det inte 
den där tyska saffranspalten! Det börjar gnistra 
rödt för Wåhlins ögon, landsvägen skrattar, tycker 
lian så stenarna hoppa, och träden utefter väg
kanten lägga sig dubbla af skrattkonvulsioner. 
"Hej, hej svenske dräng" ropar en gammal herre,

"eller gaar det slet ikke raskare i Sverrig". "Håll 
käften, gubbe, det här sköter jag!" spottar Wåhlin 
fram och viker in på Aarhus gator. Tio minuter efter 
tysken larfvar Wåhlin in i målet besegrad, men 
med en segrares hållning.

Så slutade i alla fall Wåhlins maratonlöpning 
i Aarhus; men följande morgon, när båten lade 
ut från bryggan med vår Djurgårdslöpare ombord, 
då fanns det inte ett torrt öga bland de tusende, 
som stodo på stranden. Hattar, mössor och näsdukar 
viftade och flaxade hit och dit i luften alldeles som 
opinionen på ett valmöte, och midt i kören af 
"Välkommen åter", hördes en späd flickröst 
"Glæm ikke bersån i den lille haven?"

Men uppe på sitt rum i staden satt tysken med 
en laddad revolver och räknade sina refben. Se
graren var besegrad. Wåhlin måste alltid till slut 
vinna.
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Skytte. Lägg på minnet.

Mästerskapet i kammarskjuining.

Täflingen härom afhölls å Tranebergs Idrotts
plats söndagen den 3 maj. Striden blef mycket 
hård, och de tre bästa skyttarna nådde samma 
och högsta möjliga poäng. Segrare blef hr R. 
Stahre, gammal välkänd skytt, bl. a. en af del
tagarna i förra årets Amerikafärd.

Prislistan fick utseendet:
1. R. Stahre 100 poäng
2. B. Nylund 100
3. G. Rönn 100
4. J. Nilsson 97
5. K. Sandqvist 96

Föreningsmärken och halsdukar i föreningens 
färger, finnas att köpa å expeditionen.

Pris för märken: stora . . Kr. 2: —
„ „ „ små . . „ 1:50

Halsdukar pr st.................... „ 1: —

att D. I. F. under 1914 kommer att hålla många 
stora täflingar etc. och

att billigaste och enklaste sättet för medlemmar 
att få åskåda dem är att genom ett ordentligt 
inbetalande af årsafgiften skaffa sig kupongbok 
för 1914;

att kassören Calle Jahnzon gärna tar emot afgifter 
tisdagar och fredagar å Olympiska Sällskapet, 
Fredsgatan 8, mellan kl. 6,30 och 9 e. m.;

att Ni gör allt för att tillföra föreningen nya, duk
tiga medlemmar och

att själf taga så verksam del i föreningsarbetet 
som möjligt.



Hrr Principaler och 
Arbetsgifvare!

Hänvänd Eder vid 
behof af arbetskraft till 
Olympiska Sällskapets 
p1atsanskaffningsbyrå, 
som kostnadsfritt 
förmedlar platser åt 
vä1rekommenderade 
idrottsmän. Adress: 
Olympiska Sällskapets 
p1atsanskaffningsbyrå, 
Fredsgatan 8. Riks: 
147 54, 147 52 och 
Allm: 26768, 26908.



Stockholm 1914. C. A. Löjdquists Tryckeri.


