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"Den heliga alliansen.”
Ett fotbollskapitel, som handlar om den heliga alliansen mellan Djurgården och A. I. K. 

och huru den försvarade Stockholms fotbollsära mot danskar, norrmän, 
amerikanare, göteborgare och andra utländningar.

Alliansens uppkomst.

Det låter nästan som en saga att Djurgården 
och A. I. K. — de båda gamla dödsfienderna — 
på sista tiden räckt hvarandra handen till sam
arbete. Och det vid en tidpunkt, då spänningen 
och motsättningen mellan lagen nått sin höjdpunkt. 
Aldrig hade lidelsernas vågor gått högre, och aldrig 
hade striderna varit mer heta. Matcherna gåfvo 
mer illusion af något af de blodigaste fältslagen 
ur Svenska historien, och hade inte Djurgårdaren 
och A.I.K:aren varit utrustad med en nästan öfver
mänsklig kroppskonstruktion hade ofta ambulansen 
måst forsla hem både det segrande och det be
segrade laget — om det nu blef något afgörande. 
J. A. Carlsson gick omkring som en domedags
profet, och predikade hat mot oss, men vi bara 
skrattade åt J. A. så snart vi korsade hans väg.

Så i våras inträffade den stora omkastningen. 
Det var som om de gamla antagonisterna med 
ens tröttnat på de ändlösa striderna, och nu sökte 
hvarandras vänskap. Djurgårdaren och svartingen 
hade så länge brottats med hvarandra, lärt känna 
och respektera hvarandras egenskaper — de äro som 
bekant både många och stora — att de nu tyckte 
tiden vara inne att visa världen, hvad de kunde ut
rätta gemensamt. Djurgårdsenergi och A. I. K-fyn
dighet, Djurgårdshumör och A.I.K-smidighet hvem 
skulle väl motstå dessa egenskaper förenade.

Den verkligt inbitne djurgårdsentusiasten svor 
kanske till en början i sitt innersta öfver detta 
brott mot traditionen, och skakade betänksamt 
sitt huvud inför den nya tidens ordning. "Skall 
Vicksells öfverlikneliga energi och Knatas blixtrande 
tricsarkonst ställas i arffiendens tjänst," hördes det 
ofta på fotbollsläktaren, när alliansen kom på tal. 
Men då snart frukterna af den nya idrottsliga 
koallationen började visa sig kunde man få höra 
äfven den mest obotliga A. I. K. hataren uttala 
sin sympati för den eljest djupt föraktade del af 
mänskligheten, som i det populära talesättet går 
under namnet "gnagare".

Man kom under fund med att äfven A. I. K:aren 
var en människa och hans inre ej på långt när så 
svart som hans fotbollströja. De som förut endast 
varit tricsande bluffmakare, fotbollspelets clowner 
och hållningslösa, handtryckningssugna parodier 
på idrottsmän blefvo snart föremålet för vår inten
siva dyrkan.

Man kunde öfverraska sig på fotbollsläktaren med 
att utbrista: "Den där Todde han spelar ju nästan 
lika bra som Wicksell", eller också kunde man ibland 
sitta långa stunder och fylla sina bänkkamraters 

öron med beröm öfver Iffa Svenssons spel, tills 
någon utropade: "Stopp ett ögonblick, gosse lilla, 
det finns djurgårdare också nere på plan! Titta 
på dem ett tag. De kunna äfven sparka en fotboll".

Samma egendomliga vänskapssymptomer kunde 
man likaledes konstatera hos A. I. K-beundraren.

Ekis grät när han första gången i sitt fotbolls
lif tryckte en djurgårdares hand, och Spånga måste 
vända sig bort för att ej hemfalla under samma 
sinnesrörelse. Största behärskningen torde i så fall 
Knutte Nilsson ha visat, men efteråt sade han: 
"Mitt lif är inte så mycket värdt, det vet jag, men 
jag hoppas den dag måtte komma, då jag kan få 
offra det för en djurgårdare".

J. A. Karlson som svurit, att den dag han till
talade en djurgårdare skulle bli hans sista, ställdes 
af oroliga släktingar under observation på grund 
af sitt påfallande intresse för alla djurgårdare. J. 
A. gick från den ena ytterligheten till den andra, 
och det fanns dagar då han — enligt sannfärdiga 
uppgifter — kunde hinna med att nästan dränka 
hvarenda djurgårdare i sitt öfverflödande ordsvall.

Hur själfva omvändelsen tillgått vet ingen — 
"Det får ni läsa i mina memoriarer", brukar J. A. 
själf säga om den saken, — men faktum kvarstod. 
När hans släkt och vänner en dag funno honom 
inbegripen i ett vänskapligt samtal med en djur
gårdare läto de ögonblickligen ställa honom som 
sagdt under observation. Doktorns diagnos lät 
naturligtvis: "Frisk. Jag har förresten aldrig förut 
träffat en så sund och naturlig människa som herr 
Karlsson. Bara hans loford öfver djurgårdarne 
ställer honom öfver alla sjukdomssymptomer."

Att det måste bli storartade resultat af denna 
konsolidering mellan föreningarna låg i sakens 
natur, och förväntningarne voro högt spända. Det 
gällde endast åt hvilket håll, som första krigs
förklaringen skulle sändas. Endast den värdigaste 
motståndaren är god nog resonnerade man, och 
så sändes en utmaning till danskarne. Danskarne 
voro redo. Det blir väl en muntrationsstund efter 
gammalt kändt resept tänkte de — och så komma 
fyra matcher till stånd två i Köpenhamn och två 
i Stockholm. Och förväntningarna på det kombi
nerade Diurgårds- och A. I. K-laget blefvo ej 
besvikna.
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Djurgårdarnes och svartingarnas heliga allians 
blef det första tecknet till fotbollens stora genom
brott här i landet. Och de löften som de i det 
följande skildrade matcherna gåfvo inlöstes fullt 
en regndiger höstdag — då danska federations
laget dukade under för deras segervilja och energi. 
Men därom längre fram. Jn.

De allierade draga till Köpenhamn.

Den första matchen blir en öfveraskning för 
både alliansen och danskarne. Svenskarne spela 
glänsande och först i matchens sista skede lyckas 
danskarne afvärja ett till synes oundvikligt neder
lag och nå oafgjordt spel (3—3).

Den bekante danske idrottsredaktören A. Die
mer lämnar följande både temperamentsfulla och 
målande skildring af den första sammandrabb
ningen.

Vi ha ingen anledning att skryta.
Ett sådant motto passar bäst till den fotbolls

match, som spelades i går mellan de båda utvalda 
lagen från Stockholm och Köpenhamn. Den till
ställningen gaf oss minsann ingen anledning att 
känna oss stolta. Det var nära, att vi förlorade, 
och det hade inte varit så helt oförtjänt, om vi 
gjort det. Våra bollspelare vilja allt för mycket 
slå sig till ro på gamla lagrar och bedrifter. 
Den heliga elden flammar icke längre inom dem. 
De stå och stampa. Och samtidigt marschera 
svenskarna fram med stormsteg. De äro nu nära 
att hinna oss. De äro unga och fulla af energi 
och initiativ. De sträfva att stöta oss ned från 
tronen, och ha som Peter den store lärt af neder
lagen. Fortsätter vårt stillastående och deras fram
marsch blott ett år till — så äro vi de under
lägsna. Därom vittnade kampen i går. Med knapp 
nöd räddade sig vårt lag från nederlag.

Omkring 3,000 åskådare bevittnade matchen. 
De voro fulla af beundran för stockholmarne och 
rasande i vrede mot våra spelare. De skulle 
gärna velat lyncha Alf Olsen och Edmund Nör
land och gingo knotande hem.

Danskarnas röd-hvita och svenskanes blå-hvita 
dräkter äro lätt att känna från hvarandra och ut
göra en vacker färgverkan mot gräsmattans gröna.

Danskarne ha fördel af vinden, men spela med 
solen i ansiktet. Det generar ganska mycket. 
Våra spelare få igång de första angreppen. De 
komma naturligtvis utifrån Sven Knudsen. Han 
sofver aldrig — beständigt eld och lågor. Så har 
han också i högre grad än någon annan spelare 
folkets ynnest.

Men äfven svenskarne röra på sig. Och det 
dröjer icke länge, förrän man börjar förstå, att 

de äro nog så farliga. De äro bra mycket rör
ligare än våra spelare, och formligen gnistra af 
ungdom och verksamhetsifver. De kombinera 
ihop en hel del farliga anfall, som vanligen klaras 
af Berth och Brysting. Men ibland måste Sofus 
Hansen ingripa, och det ser ofta hotande ut. 
En boll stryker längs ribban, och endast en till
fällighet räddar målet.

Så inleder Sven Knudsen åter ett par danska 
attacker. Utkämpar några hårda duster med 
den en smula fetlagda, men solida och rörliga 
svenske högerbacken, och lyckas skicka en under
ligt skrufvad boll in mot mål. Ernst Petersen 
får den, men kan icke tränga igenom.

Svenskarne tillkämpa sig den första framgången, 
och deras centerforvard sätter efter ett hastigt 
anfall bollen i det danska nätet. Man får det 
intrycket, att det rödhvita försvaret har för mycket 
bly i fötterna. Långsamt kommer det fram, och 
placeringen är dålig. Då är det annat lif och 
rörlighet hos motståndarne.

Det har nu knappt gått 10 min. af halfleken, 
och efter ytterligare 4 får svenskarne sitt andra 
mål. Deras forvards arbeta utmärkt och i ett 
rasande tempo. De utnyttja sina duktiga ytter
spelare med stor skicklighet, och centern i kedjan 
skjuter snabbt och säkert. Groth är mästare för 
det andra målet. Detta bådar ej godt för de danska 
förhoppningarne på seger, och åskådarne börja 
kasta allt annat än vänliga blickar på våra spelare. 
Och de äro förtjänta af de vredgade ögonkasten 
och de spydiga anmärkningarne, som hagla ned 
öfver dem för deras odrägliga långsamhet. Paul 
Nilsen har svårt att finna sig själf, och att komma 
under fund med bollen. Alf Olsen trippar om
kring som en gammal gumma och är en slående 
kontrast till Sven Knudsens vaksamhet. Och Ed
mund Nörland är så vek, obeslutsam och för
siktig, att allt går på tok för honom. Endast 
ute på högerytterplatsen håller Ernst Petersen jämn 
takt med Knudsen, men han centrar illa, och hans 
bollar gå för långt bakåt.

Äntligen få vi ett mål. Poul Nilsen har spelat 
sig någorlunda fri och skjuter. Målvakten missar. 
Han borde ha tagit bollen, som nu mellan händ
erna rullar in i nätet. Denna framgång lifvar upp 
de rödhvita en smula. De kommer allt oftare på 
visit hos Runn, men framför mål äro de betänk
ligt svaga i knäna. Det finnes inget krut i deras 
skott. Alf Olsen petar en boll mot mål. Åter 
dabbar sig målvakten, och kulan rullar sakta mot 
målstrecket. Det såg ut som den skulle gå in, 
men i sista ögonblicket når Runn den, och får 
bort den farliga gästen. Åskådarnas spänning är 
nu på kokpunkten, och de flesta svära på att den 
var inne. Men domaren Vestergaard låter spelet 
gå vidare. Och Vestergaard har rätt Bollen 
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var icke inne. Danskarne fördubbla sina ansträng
ningar, och Sven Knudsen och “Sillhufvudet" mata 
innermännen med fina bollar. En af dem smäller 
Edmund Nörland i stolpen — ett par centimeter 
till i rätt riktnning och målet hade varit vårt.

Första halfleken hade varit Stockholmarnes. De 
ledde med ett försprång af 2—1, och nu var 
frågan, om de skulle kunna behålla detta. De 
ha hjälp af vinden och solen är nedgången. Den 
irriterar således ej mer. Åskådarne känna kalla 
kårar af oro gå utefter ryggraden vid tanken på 
det möjliga slutet. Svenskarne angrepo genast. 
Högeryttern Johansson sände in en vacker cent
ring. Ett par af hans kamrater i centern stå fria 
men de missa — det var segern de slängde bort 
med den missen. Danskarne spela upp sig, och 
särskildt Ernst Petersen är “glimrende". Det lig
ger något af förtätad kraft i hans upplopp. Han 
viker icke en tum från den väg han vill fram och 
svenskarnes vensterback och halfback få det ganska 
besvärligt. Tyvärr ödelägger dock Poul Nilsen, 
de bollar Ernst Petersen sänder in möt midten. 
Det är besynnerligt, att denne eljest så säkra spelare, 
nu har så svårt att finna sig tillrätta. Det svenska 
försvaret är honom för rörligt.

Sven Knudsen ligger också i för fulla klutar. 
Han och Malm stöta samman, så det brakar, men 
bägge hålla — lyckligtvis. Sven Knudsens boll 
stryker längs målet. I en sekund hänger den 
stilla framför Svenska målet, men ingen vill ge 
honom den sista sparken. Inte ett ben, inte ett 
hufvud finnes som kan ge honom den rätta rikt
ningen. Det har gått 12 minuter af halfleken. 
Åter blixtrar och dundrar det ute på den danska 
högervingen. Som en kanonkula är Ernst Petersen 
på väg mot målet. I rifvande fart passerar han 
det svenska försvaret och står framför Runn. 
Då sätter en svensk krokben för honom. Det 
blir straffspark, och Poul Nielsen sätter in bollen.

Nu står spelet 2 — 2, och nu skall det arbetas. 
Danskarne pressa oafbrutet, och Runn får det 
hett. En gång står han med bollen i händerna. 
Då störtar Alf Olsen öfver honom och får bollen 
i mål. Men Alf har slagit in kulan med handen, 
och Vestergaard ogillar målet. Åter har Poul 

Nielsen en härlig chans. Ernst Petersen har stuckit 
en boll till honom, och Poul kan våga lifvet på, 
att hans skott skall gå in. Men han är 1/5 sekund 
för långsam, och Runn snappar bort kulan från 
fötterna på honom. Den danske spelaren måste 
stödja sig mot stolpen och formligen fräser af 
vrede och missräkning, och 3,000 åskådare fräsa 
med.

Midt i halfleken få svenskarne åter öfvertaget. 
Det är särskildt frän högervingen anfallen komma 
och Castella och Brysting måste använda all sin 
erfarenhet från hundrade och en matcher för att 
klara situationerna. Och ett par gånger stryka 
snabba och hårda skott mot Sofus mål. Men 
han klarar. Så få svenskarne sitt tredje mål. Berth 
sätter krokben för högeryttern inom straffområdet 
— straffspark. Och Svensson sätter bollen i 
nätet.

Det är endast en kvart kvar af speltiden, och 
spänningen är oerhörd. Danskarne vilja ej för
lora matchen och ligga hårdt i. Försvaret ar
betar oaftrutet och sänder boll på boll upp till 
forvards. Men märkvärdigt nog spela de alla 
på högersidan. Sven Knudsen är arbetslös. Det är 
då besynnerligt, att Poul Nielsen, som annars är 
en mästare i att fördela bollar, alls icke tänker 
på sin högerytter.

Det återstår knappast 5 minuter af speltiden, 
och svenskarne lägga sig allmera på försvar. 
Då får äntligen Sven Knudsen en boll. I susande 
fart går han upp och centrar. Kulan slår ned 
framför Nörland, och utan att dröja ett ögonblick 
smäller han den i mål. Det var utmärkt gjordt 
och skänkte honom förlåtelse för många synder.

I de allra sista minuterna ha svenskarne ett 
par angrepp. De vilja tydligen åter få ledningen. 
De äro nära att lyckas, och Sofus måste kasta sig 
efter ett farligt skott. Men han når det. Så 
slutade kampen oafgjordt 3 — 3.

En Helsingborgsreferents skildring af matchen.
Vårt Svenska fotbollshjärta dunkade våldsamt 

i går på idrottsparkens i Köpenhamn läktare. 
Det gör det för resten hvarje gång våra landsmän 
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skola försöka sig mot ett utvaldt danskt “hold", 
ty vi hoppas alltid att det skall lyckas, och pulsen 
slår därför i takt med spelarnes ben.

Lyckan har dock hittills inte varit med oss, fast 
att den under fjolåret delade ut sina håfvor något 
mer ymnigt än tillförne. Men i går var det nära, 
att hon helt gifvit sig åt oss, ty såsom i rubriken 
sägs spelade det kombinerade Stockholmslaget 
oafgjordt med Danmarks utvalda elfva. Hvilket 
måste betecknas som en triumf för svenskt fot
bollsspel.

Det är inte längre sedan än efter förra sön
dagens match i Köpenhamn, då Göteborgs-Kam
raterna ledo ett nederlag på 5 — 0, som man från 
danskt håll uttalade, att den generation svenska 
fotbollsspelare, hvilken hade någon utsikt att slå 
ett utvaldt danskt lag, ännu icke vuxit upp. Hur 
det i verkligheten förhåller sig med det påståen
det ger gårdagsmatchen bevis om, och det för
vånar oss inte om ett eller annat danskt fotbolls
hjärta nästan upphörde att slå vid tillfället i ängslan 
öfver att svenskarne möjligen skulle segra. Hvilket 
de också hade gjort om inte domaren gifvit dem 
straffspark för en förseelse, som inte kunde upp
fattas från läktaren, men som sedermera benämn
des krokben.

Lagens sammansättning ha vi förut publicerat, 
men om det svenska på planen var detsamma 
som på pappret äro vi inte säkra på, då vi ej ha 
den äran att vara personligen bekanta med gos
sarna i den blåhvita utstyrseln. Vänsterbacken 
exempelvis påminde inte mycket om Wicksell, 
men gjorde likväl god nytta tack vare ett lugn, 
som verkade nästan retsamt. Backen till höger. 
Malm, spelade utmärkt, hvilket sannerligen var 
lyckosamt, ty Sven Knudsen spelade snabbt och 
hårdare än vanligt. Ingen af dem gick emellertid 
sönder. Målvakten Runn gjorde inte mer än en 
"gubbe" under hela matchen. Af halfbackarne 
framträdde alldeles särskildt Lindström för boll
säkerhet, oräddhet och många goda uppläggningar. 
"Han ä’ la möcke’ bätter än ja", sa Thörnkvist 
förra söndagen. Med det betyget kan Lindström 
vara nöjd. Forwardskedjan verkade synnerligen

jämn och särskildt yttrarna voro snabba och ruti
nerade. Innermännen utförde det vackraste ar
betet ute på planen. Den uppåtgående stjärnan 
Groth är nog något långsam, men hans skott äro 
farliga — någonting à la Anton Olsen.

Svenskarne styrde om ett raskt tempo redan 
från första ögonblicket och kunde genom resolut 
ingripande af Groth notera mål, och innan första 
kvarten var gången hade samme spelare satt in 
ännu en boll. Det är inte öfverdrifvet påstå att 
denna lysande början väckte formlig sensation 
bland den till cirka 3,500 personer uppgående 
publiken. Sådant brukar inte hända det bästa 
försvar, Danmark förfogar öfver.

Emellertid fick "Tist" en stund senare en bra 
uppläggning från Ernst Petersen och danskarne 
kunde reducera skillnaden till 1. Flera gjordes 
icke under första halftid. Strax i början af andra 
tilldömdes så danskarna den förut omtalade straff
sparken, och denna exekverade Poul Nielsen med 
resultatet, att ställningen utjämnades. Det gick 
säkerligen en lättnadens suck genom de danska 
lederna, så mycket mer som man är van vid att 
den danska elfvan mot slutet af viktigare matcher 
brukar pressa oerhördt. Att den icke heller nu 
låg på latsidan behöfver väl knappast noteras, 
men likväl lyckades svenskarna åter få ledningen. 
Berth sätter ett ordentligt krokben, och Ivar Svens
son lägger bollen i högra hörnan. Och därmed 
sjönk åter Sörensens termometer, under det svensk
arne "hejade" åt sina landsmän på planen.

Man skall emellertid inte ropa “hej!,, förrän man 
är öfver bäcken. Strax före matchens slut lägger 
Sven Knudsen in en idealisk centring, hvilken Ed
mond Nörland bryter i nät — ett utmärkt vackert 
mål.

Så var ställningen åter lika, och därvid blef det.
När spelarna troppade af från planen, såg Ca

stella synnerligen bister ut. Han lofvade nog i 
sitt stilla sinne, att vid söndagens match skola 
svenskarne få ordentligt med stryk. Men mycket 
af den varan lär det inte bli, om våra pojkar 
hålla sig i tukt?

Den andra matchen slutar ej så lyckligt. Efter 
att under andra halftid ha spelat endast med tio 
man dukar alliansen under med 1—3, och Dan
mark kan åter andas lättare.

Politiken berättar.
I det danska laget saknades Neergaard, som 

var sjukanmäld och måste ersättas af Ringsted. 
Denne senare hade infunnit sig som åskådare 
utan att ana, att han skulle spela med. Dessutom 
fattades Sven Knudsen. Hans plats på vänster
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yttern fylldes af den alltför gemytlige Sofus Niel
sen, hvilkens effektivitet på bollplanen numera 
endast finnas att söka i sagoböckerna, då han 
själf för längesedan upphört att lämna några som 
helst bevis för sina för sin lämplighet i ett re
presentationslag.

Danskarne spelade med sol och vind i ryggen, 
och vinden var så stark, att den hjälpte till, att 
hålla striden i närheten af motståndarmålet. Men 
samtidigt blef det svårt att hålla kontroll öfver 
bollen, som susade i väg i vild fart vid den minsta 
beröring. Det blef spänning i kampen redan från 
början, och danskarnes anfallsmän täfvlade en 
stund i konsten att skjuta vid sidan. Sofus Nielsen

SOPHUS NIELSEN
En gammal bekant med nästan lika krokiga ben som Knata.

framstod som god etta med ett imponerande 
antal bommar, "Mäster Erik" satte en hufvudnick 
bredvid, och Rodhe sköt himmelshögt öfver — 
kort sagdt åskådarne kände igen sina gossar.

Det var ju synd att säga, att svenskarne lågo 
på latsidan. De hade också flera farliga angrepp, 
som slutade med hörnsparkar eller några salfvor 
af deras aeroplanbatterier, som kommo Sofus 
Hansen att nyfiken titta upp i luften, då bollen 
flög flera kilometer öfver hans mål.

Först efter 33 minuters förlopp nåddes ändtligen 
ett resultat. Brix fick en mycket kraftig boll midt 
i planeten, och då han sökte skydda sig med 
handen var strax “den rättfärdige" Vestergaard 
framme och gaf svenskarne frispark. Bollen passa
des fram till de fruktade gula bollskorna, hvars bä
rare hette Groth och pang — med ett sus flög bollen 

förbi Sofus i nätet. Vild jubel från de svenska 
åskådarne, och ett erkännande bifall af den öfriga 
delen af publiken. Det vore bra att få adressen 
på Groths skofirma — våra egna spelare äro i 
ett trängande behof af så utmärkta bollskor.

Fortsättning i nästa n:r

Notiser.
Skidafdelningen
afhåller sammanträde fredagen den 1 dec. 
1916, kl. 8 e. m., å klubblokalen i Stadion.

Obs.! Styrelseval, tävlingsdagar m. m.
Afdelningsstyrelsen.

Badpoletter
till Centralbabet till salu hos kassören.

Obs.! 20 % rabatt.

Djurgårdare!
För det billiga priset af 1 (säger en) krona kan 

hvarje Djurgårdare äfven i år blifva i tillfälle att 
genom en nyårshälsning i Medlemsbladet visa 
världen att han fortfarande lefver en Djurgårdares 
sunda och lyckliga lif samtidigt han bereder Med
lemsbladet möjlighet till en kraftigare kulturell 
insats genom att utsända ett dubbelnummer. Ingen 
Djurgårdare med själfaktning och fosterlandskänsla 
må därför saknas. Föreningskassören mottager 
anmälningarne.

Skytte
Täfling om föreningens mästerskap i fältskjut

ning anordnas söndagen den 10 december i sam
band med Stockholms Skytteförbund. Segrande 
skytt erhåller föreningens mästerskapstecken till 
följande skyttar föreningens medaljer.

Som skjutplatsen ännu ej är känd hänvisas in
tresserade medlemmar att iakttaga ofvanstående 
förbunds annonser i dagspressen veckan före täf
lingsdagen där plats och tid för täflingen bekant
göres. Anmälan emottages vid skjutplatsen.

C. O. Petsén.
Bandy

Föreningens juniorer sammankallas härmed i 
föreningens lokal i Stadion, fredagen den 1 de
cember kl. 9 e. m.

Bandykommitterade
kallas härmed till möte tisdagen den 5 december 
1916, kl. 8 e. m. å klubblokalen i Stadion.
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