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Djurgårdare.

FREDRIK JOHANSSON.

Inom Djurgårdens idrottsför
ening har det ofta varit så att 
när en yngling i en familj varit 
intresserad af föreningen har 
äfven de öfriga bröderna dragits 
med och nedlagt sitt arbete för 
föreningens framgång. Vi ha 
förut presenterat Herman Johans
son för de yngre och fortsätta 
här med hans broder Fredrik 
Johansson för att nästa gång 
äfven framföra den tredje Albert 
Johansson i frihet.

Om Herman Johansson var 
den som alltid syntes och hördes 
var däremot Fredrik Johansson 
af en tystare och mera tillbaka
dragen läggning, som icke störde 
någon, men som i debatterna 
kunde komma med det förlö
sande ordet eller ett uppslag värdt att taga vara 
på. Han ville aldrig sitta med i styrelser eller

kommittéer, men kom det oak
tadt emellanåt med i dylika och 
gjorde då också nytta för sig. 
När det gällde ett arbete var 
han icke sen att ställa sig till 
förfogande och föreningen står 
därför i stor tacksamhetsskuld 
till honom.

Själf var han icke i nämnvärd 
grad aktiv utöfvare af idrott 
men han var en stor och varm 
vän af idrottsrörelsen. Det är 
icke minst tack vare sådana 
personer, som idrottsrörelsen nu 
står där den står. Han lämnade 
Sverige och reste till Amerika 
redan för ett tiotal år sedan och 
det är därför endast de äldre 
föreningsmedlemmarne, som 
minnas honom, men de ha 

honom väl i minnet och kommer han nu åter, 
som ryktet påstår, blir han hjärtligt välkommen.

1915
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Notiser. Fotboll.
Skidafdelningen

har sammanträde å expeditionen fredagen den 
25 nov. kl. 8 e. m.

Styrelseval, vinterprogrammet m. fl. frågor 
Styrelsen.

Föreningens expedition är fr. o. m. den 1 
december i Stadion, Klocktornet, 3 tr., ingång från 
Sturevägen.

Expeditionen hålles öppen tisdagar och fredagar 
kl. 7 — 9 e. m.

Höstfäst med dans jämte prisutdelning 

för under året hållna täflingar anordnas af 
föreningen söndagen den 12 december kl. 7 
e. m., å Restaurant Gillet.

Gemensam supé à Kr. 3,25 serveras.

Djurgårdarne slagna i Norrköping. 
Östergötlands Dagblads referat öfver matchen.

Det blåste kallt och bitande då våra hvitblå 
pojkar på söndagen i Norrköpings idrottspark 
ställde upp till spel mot de fruktade djurgårdarna. 
Trots den kalla vinden hade 900 personer infunnit 
sig för att se de nyvordna svenska mästarna i arbete. 
Djurgårdarna spelade med tre reserver under det 
att Kamraterna, tack vare välvilligt tillmötesgående 
från resp. militärmyndigheters sida, ställde upp 
med sitt ordinarie lag (för första gången i år?)

De våra vunno i lottdragningen, ett godt omen, 
samt valde att spela i medvind. Genast efter af
spark gingo stockholmarna upp mot norrköpings
målet, men skottet gick bredvid. Farten var i 
början ej allt för hård. Djurgårdarna spela tydligen 
i medvetande om sin styrka ännu ej med full fart. 
Kamraterna började emellertid få allt mera känning 
af hvarandra och bollen föres upp ofta i obehaglig 
närhet af stockholmsmålet. Norrköping får en 
hörna men kan ej få in bollen. Hemmalaget 
pressar allt hårdare och publiken står i andlös 
späning. Skall det lyckas de våra ta ledningen? 
Norrköpings halfbackar stödja utmärkt sina for
wards, särskilt höger och centerhalf. Slutligen vid 
en häftig kollision strax framför målet gör en af 
Djurgårdens halfbakar hands. Domaren dömer 
under mängdens jubel straffspark, hvilken Albihn 
säkert lägger i nät tätt invid ena målstolpen. 
Öronbedöfvande jubel. Men glädjen blir kortvarig. 
Djurgårdarna ilskna till och pressa bollen ned 
mot Norrköpingsmålet. Vänsterytter centrar. Mål



DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS MEDLEMSBLAD 83

vakten söker slå ut bollen men fälles och ögon
bliket därpå ligger bollen i nätet. Så går den 
återstående delen af halftid under ett vackert och 
snabbt samspel å båda sidor, men något mål kan 
ej noteras för någondera parten.

Under halftiden diskuteras de våras möjligheter. 
Man erkände deras öfverraskande vackra och fina 
spel, å andra sidan få de nu motvind och dess
utom ha de ej samma goda träning som Stock
holmarna. Man håller därför på mästarna och 
fruktar ett formligt bombardemang af Norrköpings
målet. Men så blir ej fallet. Trots motvinden 
kommer hemmalaget ofta upp mot Djurgårdsmålet, 
men där är det stopp. Samspelet är bra ute på 
planen, skotten motsatsen och därtill skjutes på 
för långa afstånd. En målvakt af Runns kapacitet 
släpper ej så lätt några bollar förbi sig. Norr
köpings vänsterinner arbetar förträffligt och lille 
Berglund smiter lekande och lätt gång på gång 
förbi de stora Djurgårdarna. Nordenskjöld och 
Frykman och Albihn i center arbetar nu med 
mera energi än första halftid. Så kommer höger
inner Mårtensson fri och i rasande fart bär det 
af mot Djurgårdsmålet. Lugnet svek emellertid i 
det afgörande ögonbliket och skottet går bredvid. 
Strax därpå får Albihn hand om bollen. Han går 
förbi vänsterbacken och rusar i väg. Publiken står 
i andlös spänning. Skall han lyckas förskaffa Norr
köping ledningen på nytt. Nu—Nu skjuter han. 
Ett ovanligt vackert skott. Som en kanonkula 
susar bollen fram och hamnar — i Djurgårdsnätet. 
Orkanliknande bifallstjut. Hattar och mössor 
svängas och uppmuntrande tillrop fattas ej. Skall
I. F. K. kunna behålla ledningen. Minuterna, som 
äro kvar, räknas: femton, tio, fem, ännu intet mål. 
Man börjar hoppas. Frykman, Djurgårdens fruk
tansvärde centerhalf, rasar, men kan ej förändra 
ställningen, trots han gått upp i fodwardskedjan 
i stället för Bogren, som nu spelar halfback. 
Pipan ljuder för full tid och Kamraterna ha vunnit 
en välförtjänt seger och 2 poäng. De ha i ett slag 
rehabiliterat sin fotbollsära, ty det spel de i dag 
visade var ett af de vackraste som visats i Norr
köping på mycket länge.

I Djurgårdslaget märktes särskilt halfbackarna 
samt i forwardskedjan Söderberg. Lekhof var för 
långsam och Bogren för tricsande. Målvakten 
Runn utmärkt om vi dock ej kunna jämställa 
honom med den nyvorde internationelle Jonsson.

Brottningstävlingar
utom Stockholm, där föreningens medlemmar del
tagit under den gångna delen av året hava varit 
följande:

Vid de av Örgryte Idrottssällskap anordnade 
brottningstävlingarna den 10 och 11 april hade 
inbjudits våra medlemmar K. E. Wasström och
F. Svensson. För den senare, som var förhindrad 
deltaga nedreste H. Eklund, som sålunda fick 
komma ut och hämta lärospån.

Eklund, som tävlar i fjädervikt, fick där möta de 
båda kända Malmöbrottarna Karl och C. O. Anders
son, mot vilka erfarna brottare han givetvis måste 
komma till korta. E. gick dock i 15 min. mot 
K. Andersson innan denne fick se sig som segrare.

På söndagen möttes E. och C. Q. Andersson 
i vilken match E. med mera påpasslighet hade 
kunnat räkna denna till sin vinst, men låtande 
tillfället gå sig ur händerna, gick E. även här i 
fällan, liksom föregående dag med att låsa fast 
sig och fick se sig regelrätt lagd med skuldrorna 
i mattan. Tid 8 min.

Dock nederlag samlar erfarenhet och med ytter
ligare träning kommer nog säkerheten och då 
hoppas vi E. klämmer de båda skånepaugarna. 
Övergå nu till vår andre representant vår duktige 
Wasström, som egentligen tävlar i tung mellan
vikt, gick här i tungvikt enl. inbjudan. På lördagen 
fick W. möta Aug. Gustavsson. Det blef en tråkig 
brottning, i vilket också fackpressen instämde. Tack 
vare G. som minst av allt är brottare. Efter 33 
minuter energisk offensiv från Wasströms sida fann
G. för gott att ge upp efter sin allt annat en goda 
brottning, där han ock justerade W:s ena knä 
varav denne led under följande matcher.

Vid söndagens tävlingar fick W. möta Alfr. 
Bark, Örgryte. Här blev det brottning av betydligt 
högre klass, där W. genom smidighet och god 
teknik låg över men Bark uppvägde dock detta 
tack vare sin styrka. Matchen fick ej något egentligt 
avgörande, utan slöt med poängräkning till grund, 
att W. förklarades segrare med 2½ poäng över 
Bark, som erhöll 1½ p.

Huvudnumret vid dessa tävlingar var dock 
mötet mellan \V. och Claes Johansson, respektive 
segrare i tungvikt och tung mellanvikt. Som för
ut nämnts går W. även i tung mellanvikt, enär 
han ej går över 82 kg.
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Matchen dem emellan var av hög klass och 
pågick i tvenne omgångar utan resultat. W. måste 
härefter ge upp, enär den under lördagen mot 
Gustavsson ådragna knäskadan hindrade honom 
i hög grad, förutom att han redan trött efter 
1 timmes brottning mot Bark, naturligtvis ej var 
i samma kondition, som om han hade fått möta 
Cl. J. utvilad.

Denne hade ju återigen besparats allt hårdare 
arbete, då väl matchen mellan W. och Cl. Johans
son, var fint beräknad på förhand av vederbörande 
med att först få W. uttröttad av andra brottare innan 
de möttes, så att lokolpatriotism blef räddad på 
gebitområdet. Alltnog Cl. Johansson blev som 
sig bör förklarad segrare och erhöll ett vackert 
hederspris (dryckeshorn), som enkom uppsatts för 
denna match, skänkt af intresserad hederspascha.

W. yttrade vid sin hemkomst, att hade han 
haft vetskap om prisets tillvaro, hade han allt 
tagit en dust till med Cl. J. vilket är betecknade 
för energi hos Finlands söner.

* **
I Eskilstuna höllos den 17 och 18 april Inter

nationella tävlingar, dit Wasström och Gottfr. 
Svensson inbjödos, men de voro båda förhindrade 
deltaga.

I deras ställe representerades D. I. F. av en ny 
förmåga Fritjof Svensson yngre broder till vår 
gamle mästare Gottfrid S.

Fr. Svensson som går i fjädervikt, fick där 
möta bl. a. de fina brottarna norrmannen E. Gul
brandsen, Kristiania Norges bäste i sin klass och 
Harry Larsson Göteborg jämväl Sveriges bäste.

Efter att ha med lätthet slagit sig igenom till 
finalen tillsammans med Gulbrandsen och Larsson, 
fick Svenson här slåss med dem om de främsta 
platserna.

I matchen mot L. gjorde Sv. ett utmärkt mot

stånd i 11 min. men kom då i brygga, med vilken 
L. pressade Sv. skuldror i mattan. Därpå fick 
Svensson möta norrmannen, där S. efter en livlig 
brottning dock måste se sig i mattan redan efter 
3 min. Norrmannen, är ju också i en klass för sig 
bland Skandinaviska brottare.

Matchen mellan Larsson och Gulbrandsen in
hiberades, enär L. uppgav på grund av nackskada. 
Placeringen blev följaktligen denna: 1) Gulbrand
sen, 2) Larsson, 3) Svensson.

Av viktigare matcher att nämna vid dessa tävl. 
var även mötet mellan W. Melin, Stockholm och 
finnen Artur Lindfors, Jyry Helsingfors. Här vann 
vår svenske mästare i en fin kamp över finske 
mästaren och tillförsäkrade sig därmed 1:a pris i 
tävlingen i sin klass.

* **
Till de stora internationella brottningstävlingarna, 

som gingo av stapeln i Malmö den 24 och 25 
april voro inbjudna våra medlemmar Gottfrid 
Svensson och K. E. Wasström, vilka båda deltogo 
i dessa tävlingar, arrangerade av Sparta.

I lättviktsklassen fick Svensson möta den finske 
mästaren Th. Ahlberg, som utgick som överlägsen 
segrare i sin klass, vid tävlingarna i Eskilstuna 
föregående söndag, där han bland annat slog årets 
svenska mästare H. Lindberg på 6 min.

Att Svensson ej kunde vinna över Ahlberg 
hade han nog klart för sig före matchens början, 
då denne var i sin högsta form, varemot Svens
son ej på långt när var i den kondition, som en 
dylik kamp kräver.

Svensson hade ju sedan länge lidit av en envis 
armskada, som omintetgjort en intensiv träning, 
därtill stått i nattskift på sitt arbete under gångna 
vintern, varför vår baltiske mästare helt naturligt 
ej kunde komma så till sin rätt, som annars tror 
jag helt säkert, skulle blivit fallet.
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Sin anmälan till svenska mästerskapet måste 
han bl. annat återkalla, enär han ej kunde ställa 
upp för sin dåliga kondition.

Alltnog, Svensson hade hårt ansatt av Malmö
borna, till slut måste lova komma och "Djur
gårdaren" stod för sitt ord.

Under spänning möttes här baltiska spelens och 
Finlands mästare, de där som behärskade alla 
brottningskonstens finesser och utvecklande sig 
till en förstklassig kamp pågick matchen i 40 min. 
mellan de båda mästarna, då Svensson gaf upp 
på grund av sin gamla armskada, som generade 
honom högst avsevärt.

Övriga motståndare i sin klass expedierades med 
lätthet av Svensson däribland B. Flygare Malmö.

Övergå nu till vår andre representant K. E. 
Wasströms prestationer i tungvikt. Här var det 
en gammal affär som skulle uppklaras mellan E. 
Nilsson Sparta och W. sedan deras föregående 
möte i Stockholm å D. I. F:s tävlingar i Frankoni, 
där som bekant lottning fick avgöra placeringen.

Resultatet blev även här något liknande. Efter 25 
min. brottning, uppgav Nilsson. Matchen blev 
aldrig av något spännande intresse, trots att den 
ena var en världsmästare.

I nästa kamp mötte Wasström och Lindbladh 
Malmö. Wasström kastade L. på 6 min. I finalen 
på söndagen möttes åter Lindbladh och Wasström, 
för att avgöra vem av de två skulle hembära 
segern i deras klass.

Kampen dem emellan pågick i över 1 timme. 
Trots ett intensivt arbete från bådas sida, där ej den 
endaste poäng kunde tillgodoräknas någondera 
parten, avslöts brottningen dem emellan oavgjord.

Lindblad förklarades segrare, enär han haft 
kortare tid sammanlagt, i samtliga matcherna i 
sin klass.

Var månne det domslutet riktigt? Om ni syna 
saken närmare kommer följande fakta fram.

Wasström var den ende som ej haft nederlag. 
W. hade seger på såväl Nilsson som Lindbladh, 
summa 2 segrar. Lindbladh hade en seger över 
E. Andersson och 1 nederlag för Wasström, summa 
1 seger och 1 nederlag.

Följaktligen blir den segrare, som haft nederlag 
på halsen, före den obesegrade, att bedöma brott
ning efter tid, där brottare från samma stad offra 
sig för varandra blott för att genom kortaste tid 
söka vinna placering före främmande motståndare 
som det här blev fallet är ej rent spel åtminstone 
ej moraliskt.

Om de initierade finna ovanstående bedömning 
riktig, så är det verkligen på tiden att reglerna 
omjusteras, med snaraste.

Resultaten i de klasser där våra representanter 
deltogo blevo följande:

Lättvikt: 1. Th. Ahlberg, Finland
2. Gottfr. Svensson D. I. F.
3. Bror Flygare, Malmö

Tungvikt: 1. Alfr. Lindbladh, Malmö
2. K. E. Wasström, D. I. F.

* **
D. I. F. serietävlingar i brottning, som avhållits 

i trenne omgångar under den gångna sommaren 
å Östermalms Idrottsplats, hava lämnat följande 
slutresultat:
Fjädervikt:

1. F. Svensson, D. I. F. 6 segrar, 0 nederlag
2. K. Kjellström, D. I. F. 3 segrar, 3 nederlag

Lättvikt:
1. V. Pettersson, D. I. F. 4 segrar, 0 nederlag
2. B. Schmidt, Linnéa 2 segrar, 0 nederlag
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Mellanvikt A:
1. V. Mellin, Brandk. I. K., 7 segrar, 0 nederlag
2. H. Pettersson, D. I. F. 5 segrar, 4 nederlag
3. H. Vallberg, Brandk. I. K. 5 segrar 4 nederlag

Tungvikt:
1. K. E. Wasstöm, D.I.F. 4 segrar, 0 nederlag
2. Sven Olsson, Brandk. I. K. 1 seger 1 nederlag

Dessa tävlingar hava varit öppna för Stockholms 
alla brottare med syftemål att söka få brottarna 
att hålla samman under sommaren i och för träning, 
så att de med den lätta sommarträningen som 
underlag, kunna när nu vintersäsongen vidtager 
påbörja den mera rationella träningen till de 
kommande stora tävlingarna.

I brottning och dragkamp, avhöllos tävlingar 
av D. I. F. den 13 och 14 sept. å Stadion i sam
band med de av D. I. F., A. I. K. m. fl. jämte Svenska 
Fotbollsförbundet anordnade kinomatografförställ
ningarna.

Alla föreningens bättre förmågor deltogo utom 
i fjädervikt, där Fritj. Svensson lyste med förfall 
(armskada).

Tävlingarna blevo intressanta tack vare att 
brottarna i gemen voro i god form kanske 
föreningens sommartävlingar i sin mån bidragit 
därtill!

Alltnog, de yngre förmågorna visade goda fram
steg och är det att hoppas att alla de nya med
lemmar, som vunnits för brottningen under året 
skola gå framåt, så att föreningen när de stora 
träningstävlingarna i vinter gå av stapeln under 
föreningens auspicier, vilka tävlingar i fråga atletik
förbundet givit oss i uppdrag att avhålla, att 
föreningen då må kunna värdigt representeras med 
en väl tränad brottarestab, som kan uträtta något.

För att återgå till tävlinarna gåvo dessa följande 
resultat i resp. klasser.
Fjädervikt:

1. H. Eklund, D.I.F. 2 segrar
2. K. Kjellström, D. I. F. 1 seger

Lättvikt:
1. G. Svensson, D.I.F. 1 seger

Mellanvikt A:
1. V. Mellin, Brandk. I. K. 2 segrar
2. H. Petterson, D. I. F. 1 seger

Tungvikt:
1. K. E. Wasström, D. I. F. 2 segrar
2. Sven Olsson, D. I. F. 1 seger

Dragkamp:
Renhållningsverkets lag I segrade över L. M.
Ericssons lag I.

Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1915.
Ordförande: C. Hellberg, Linnégatan 80.

A. T. 44 34. R. T. 127 45.

v. ordförande: E. Ekberg, Skånegatan 18, 3 tr.
A. T. Söder 51 10.

Skattmästare: C. Jahnzon, Soltorp, Huddinge.
R. T. Huddinge 45.

v.skattmästare: K. Sundholm, Artillerig. 28 A, n. b. 
A. T. 122 19.

Sekreterare: C. Hj. Skoglundh, Alströmerg. 19, 1 tr.
A. T. Kungsh. 24 70.

v. sekreterare: Hj. Åkerholm, Götgatan 99.
R. T. Söder 739.

Materialförv.: G. Jönsson, Linnégatan 5.
A. T. 282 64.

v. materialförv.: C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45.
A. T. 223 51.

Klubbmästare: B. Nylund, Baggensudden, Saltsjöb.
A. T. 43 43, Saltsjöb. 81. R. T. Norr 1 07. 

v. klubbmäst.: R. Grönskog, Skeppareg. 46, 2tr., ö.g. 
Styrelsei.: A. Norling, Södertälge.

A. T. Södertälje 108.

Edv. Nordberg, Bondeg. 1 B, n. b.
A. T. 33 45.

V. N. Petsén, Riddaregatan 17.
A. T. 127 & 58 42. R. T. 75 38.

F. Wahlgren, Vallingatan 14.
A. T. 262 18, 198 00. R. T. Skandia.

Suppleanter:

G. Jönsson (se ofvan).
C. A. Nyström, Täcka Udden, Kungl.

A. T. Österm. 64 23. Djurgården. 
Hj. Åkerholm (se ofvan).

Föreningens expedition

Fredsgatan 8, 3 tr., hålles öppen tisdagar och 
fredagar kl. 7—9 e.m.

Riks Tel. 147 54 - Allm. Tel. 267 68
F. o. m. 1 december i Stadion.

Tranebergs Idrottspark

Rikstel. 15 86. Allm. Tranebergsbro 66.C. Hj. Sd.





Stockholm 1915. C. A. Löjdquists Tryckeri.


