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Det otroliga hände

och Stockholmarna fingo för första gången se en svensk boll hitta rätta vägen till ett danskt federationsnät.
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”Den heliga alliansen.’’
Fortsättning från föregående n:r

Svenskarnes framgång gaf ändtligen tempera
mentet och glöden åter till de danska spelarne.
Fyra minuter efter sjöngo Klein och Rodhe en
af de vackraste duetterna ur Gluntarne, hvarefter
Mäster Erik sköt bollen säkert in i mål. Redan
efter en minut kunde en ny framgång noteras.
Med ett nästan otroligt gåpåarhumör lyckades
Rodhe tränga sig fram, dribblade förbi en tre,
fyra svenskar i rad, narrade målvakten, som föll
på magen, och satte med otrolig hastighet bollen
i stolpen, som därifrån flög i nätet. Det var
dagens bästa prestation, och halfleken slutade utan
några ytterligare händelser med två mål för dansk
arne och ett för de raska stockholmarne.
Under andra halfleken hade svenskarne med
vinden i sin tjänst, men danskarne prester
ade likväl de flesta angreppen den första kvarten.
10 minuter inpå halfleken fick Anton Olsen en
boll från “Mäster Erik", öfverlistade en af de
svenska spelarne och sköt öfverraskande och hårdt
i mål. Bollen slog i underkanten af ribban, studs
ade mot marken och fångades påpassligt af mål
mannen. Men bollen var likväl en klar half meter
innanför mållinjen, och så kunde danskarne notera
sin tredje framgång.
Till all olycka skadades svenskarnes vänster
halfback i foten och måste linka ut från plan,
hvarefter svenskarne tvingades spela återstoden
af matchen med endast tio man. Det skall dock
till stockholmarnes heder sägas, att de icke tappade
modet utan gingo på för full fart. Det kom en
period på 10—12 minuter, då svenskarne helt
dominerade, och Sofus målman tvingades till det
hårdaste arbete. Än flög han högt i luften, än
låg han och kröp på magen. Ena ögonblicket
måste han kasta sig långt ut mot höger, det andra
mot vänster. Men han klarade hvad som skulle
klaras. Och så drog sig striden åter ned mot
svenska målet. Här inträffade en del mindre märk
liga händelser. Mäster Erik och en stockholmarne
gjorde samtidigt en luftresa efter bollen. Svensken
flög högt, fick bollen på hufvudet och och Mäster
Erik på ryggen. Svensken damp till jorden, vält
rade af dansken och fortsatte under folkets jubel
spelet. Både Anton och Rodhe sköto i stolpen.
Klein och gamle Sofus centrade för lågt och bägge
exellerade i att lägga hörnsparken bakom målet.
Det blef många spännande situationer, men stock
holmarne afklippte dem alltid i det afgörande
ögonblicket, och slutet på det hela blef, att dansk
arne fingo nöja sig med sina tre mål.
Stockholmslagets besök har beredt Köpenhamns
fotbollsentusiaster mycken glädje. Vi ha fått ökad
respekt för svensk fotboll och vi hoppas, att våra
egna gå i allvarlig träning den tid som återstår,
före den svensk-danska federationsmatchen. Lagens
uppställning var följande: Stockholm: Runn, Malm,
Wicksell, Spångberg, Lundström, Henning, Dan
towitz, Gunnarsson, Svensson, Groth, Karlstrand.

Danmark: S. Hansen, Neergaard, Berth, Cr.
Hansen, H. Hansen; Klein, Rodhe, A. Olsen, Erik
sen, S. Nielsen.
Topsy har ordet.
Topsy Lindblom, Idrottsbladets flygande re
porter, specialist på tresteg och andra felsteg, och
hvars lika sympatiska som vackra utseende hvarje
djurgårdare känner, bevistade som entusiastisk
åskådare matcherna. Utom sina intryck från Kö
penhamn, — som han beskref som en ganska
nobel håla, och hvars unga damer förenade ett
tilldragande sätt med goda seder — har han äfven
lämnat några skildringar från fotbollsstriderna.
Vi återge här en del af hans kritik, som jag tror
ganska träffande värdesätter spelarnes prestationer.
Stockholmarne överraskade i dessa båda matcher
med ett spel, som stod fullt i nivå med med vad
danskarne själva kunde åstadkomma. Det blev
ju ingen seger, men resultaten 3—3 och 1—3 tala
ett tydligt språk om de våras framsteg, när man
har fjolårets målsiffra 0—5 i åtanke. Målsiffror
kunna ju vara missvisande, men denna gång voro
de det knappast till svenskarnes fördel. Visser
ligen voro danskarne i den första matchen kanske
en hårsmån bättre, men i stället förföljdes svensk
arne på söndagen av en avsevärd otur, varförutan
de eljest kunde ha vunnit.
I fredagsmatchen presterades givet det bästa
spelet från båda sidorna. Rune Olsson hade litet
svårt att få bort sin nervosité och gjorde ett par mis
sar i början, men eljest satte de våra till för fulla
klutar matchen igenom. Svenskarne spelade med
ovanligt långa passningar och gång på gång drogo
yttrarna upp bollen. Särskilt förvånande var Gotte
Johanssons fina spel. Spelet fördes till större
delen på hans sida av planen, och han gjorde all
tid det mest möjliga av de bollar, som kommo
på hans lott. Oförklarligt är därför att Gunnarsson
gick och tjurade långa stunder och brydde sig
strunt om bollarne som kommo inom räckhåll,
bara för att han ej fick Dantowitz till sidokamrat.
I söndagsmatchen var Gunnarsson betydligt mera
till sin fördel, men nu gingo alla hans fina upp
läggningar till yttern om intet genom Dantowitz
indisposition. Groth och Svensson voro sig lika
i båda matcherna. Den förre var utan gensägelse
vår effektivaste spelare. Dessa bådas spelsätt skiljer
ju sig i väsentlig mån. Groth strävar med sitt
arbete den genaste vägen mot mål, medan Svens
son gärna tar litet omvägar. Varvid det förra
sättet naturligtvis är att rekommendera. Svenssons
spel är betydligt omväxlande och hans upplägg
ningar till yttrarna överlägsna, varemot Groth ar
betar mer och skjuter bättre. Allt som allt torde
Groth för närvarande kunna göra anspråk på att
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anses som Sveriges mest värdefulla forward. De
svenska ytterhalvorna lågo efter för sina danska
kolleger i konsten att lägga upp bollen för for
wards, enkannerligen yttrarne. Båda spelade bäst
i första matchen, vilket nog berodde på att de
på söndagen placerats om på galna sidor. Vad
det nu skulle tjäna till är svårt att förstå. Inte
var det väl så nödvändigt för Wicksell att ha en
djurgårdare framför sig. Hemmings envisa gåpåar
lust förbryllade ofta totalt danskarnes forwards,
vilka tydligen ej voro vana vid detta slags spel
sätt. Den ende som Hemming ej lyckades få bukt
med var Rodhe, turneringens kanske främste
spelare. Lindström var briljant som centerhalv
back. Tist gjorde han nästan fullständigt bort,
och denne fruktansvärde spelare kom alldeles ur
humör i sina fåfänga försök att krångla sig förbi
Lindströms långa påkar. L., liksom även de övriga
spelarne, fast i mindre grad, hade litet svårt med
ovanan vid den mjuka, täta gräsmattan. Dämp
ningen av bollen måste gå till på annat vis, och
studsarne blevo längre och högre. Malm var
bäste backen under turneringen, med undantag
för den period under andra halvtid i fredagsmat
chen då Brysting visade sin glänsande tip-top
form. Varken Wicksell eller Olsson voro riktigt
i sitt esse. Runn gjorde grofva fåter i den första
matchen men hjälptes av turen, i den andra spe
lade han storartat men hade otur.
Under fredagsmatchen förekom en lustig episod,
som visade hur intensiv stridslustan var. Rune
Olsson hade bakifrån snappat en boll från Petersen
och sände den vidare till Spångberg, varifrån den
kom upp i forwardkedjan. Vestergaard blåste emel
lertid för frispark nere vid Stockholmsmålet, vilket
emellertid ej uppfattades af de ivriga spelarne,
utan svenskarnes forwards, understödda av Spång
berg, etablerade en hård dust med det danska
försvaret, medan de övriga spelarne stodo i mot
satt ända av planen. Efter en massa passningar
mellan de svenska anfallsmännen lyckades slut
ligen Brysting få fatt i bollen och gjorde en lång
spark, varefter spelarne äntligen fick situationen
klar för sig.

svarsspelarne ha mycket att göra. Man sitter och
beundrar deras snabbhet. Vägen från beslut till
handling synes kortare för dem än för vårt eget
folk". — — —
(Lördag): "Det dröjde inte länge, innan man
såg, att de voro mycket farliga. De voro långt
snabbare än våra egna, det gnistrade av ungdom
och energi, och kombinerade åtskilliga farliga an
grepp.
Nationaltidende: "De spelade en lagom bland
ning av kort och lång passning, vilket harmoni
erade utmärkt med deras temperament och fysik,
och det öppna spelet med dess snabba angrepp
skilde laget fördelaktigt från göteborgarna med
deras trippande framför mål.
Social-demokraten: "Det svenska laget bestod
av hurtiga och erfarna spelare, som under hela
matchen utvecklade en energi, vilken betydligt
överträffade danskarnas. Men de våras rutin räd
dade dem ännu en gång, ehuru ett välförtjänt
nederlag svävade över deras huvuden. Det svenska
spelsättet var helt danskt. Svenskarnas sedvan
liga kortpassningssystem var utbytt mot en klok
"skicka fram bollen" dit där den hade de största
utsikterna att komma fram till motståndarnas mål
och den sedvanliga bristen på resolut uppträd
ande vid den sista sparken mot målet var borta.
Politken: "Stockholmslaget var genomgående
bättre än Göteborgs-Kamraterna. Bollbehand
lingen var säkrare, det var mera fart och preci
sion i spelet och endast målvakten syntes något
svagare — eller kanske något nervösare — än sin
göteborgska kollega."

Ett par slutord.
Om själfva resan och upplevelserna under den
samma skulle en hel del kunna skrifvas.
Men som intrycken från äfventyren nere i
Köpenhamn mera kunna anses som hvarje del
tagares personliga egendom, ha vi avstått från att
skildra de små episoder — af mer eller mindre
romantiskt innehåll — som berättades efter hem
komsten. Så mycket kan emellertid konstateras,

Den danska kritiken öfver de stockholmska
fotbollspelarne.
Idrætten: Deras forwards arbeta utmärkt. De
använda sina snabba yttrar med stor omtanke,
och centerforwarden skjuter riktigt bra". — —
"Svenskarne presterade i söndags då och då tek
niska och taktiska nummer av en sådan fulländ
ning att det måste fröjda envar förstående åskå
dares öga" (Hagb. Westergaard).
Berlingske Tidende (måndag): De svenska för
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Ett intermezzo från Kongens by.
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att Köpenhamnskornas sorg vid affärden var lika
djup som uppriktig, och om inte Stockholms
flickorna och andra hinder legat i vägen, så vete
gudarne, om vi fått alla spelarne med hem till
vår stad igen. Det är nämligen ej allom beskärdt
att motstå, en vacker kvinnas tårar: Endast en
fast Djurgårdskaraktär kan bestå det profvet!
Hemresan gick lyckligt, och utan några nämn
värda tågurspåringar eller andra olyckstillbud
hamnade alla en solig måndagsmorgon uppe i
hufvudstaden. "Stockholm är i alla fall bäst"
hördes från mångas läppar, då de vid framkomsten
omhändertogos af handfasta djurgårdsgrabbar. "Ja,
fanken måtte ta den, som tycker motsatsen tillade
filosofiskt den annars ej så djupt lagde Ekberg.

Danskarne komma till Stockholm.
Länge fick ej alliansen hvila på sina lagrar och
minnen från Köpenhamn. Federationslaget hade
misslyckats, och besvikelsen inom våra fotbolls
kretsar var lika djup som uppriktig. "Våra grab
bar gjorde i alla fall mål", sade de allierade sins
emellan, "och inte voro väl danskarne så farliga
heller. Iffa pinnade dem så det stod härliga till,
och Wicksell och Hemming höllo ju på att göra
dem yra i hufvudet med sitt spel. Vi ska ta
revanch för federationsnederlaget. Klämma dansk
arne riktigt efter noter, och till hösten spela vi
federationsmatchen själfva". Så gick talet, och
J. A. som varit i Köpenhamn och sett eländet,
som han uttryckte sig, tillade: “Djurgården och
A. I. K. göre’t — han nämnde förståss namnen i
omvänd ordning, — där finns grabbar, som kunna
konsten". Hvad J. A. säger är Guds ord och vi
gladdes och trodde. Strax före midsommar kom
mo danskarne, hela den långa raden af stjärn
spelare, och vi vågade knappast somna om
nätterna af ängslan för matcherna. Och aldrig
glömmer jag hur förväntansfulla vi samlades till
den första matchen i Stadion. Det blef både
glädje och besvikelse, men i stort sedt voro vi
nöjda med våra spelare, deras prestationer pekade
framåt — och den stora revanchen vinkade re
dan på afstånd.

Den första matchen slutade med nederlag för
alliansen, (0—2) som dock presterar ett hårdt
motstånd och faller på sina obeslutsamma for
wards. Djurgårdens halfbackskedja upprätthåller
gamla traditioner.
Det svenska laget mönstrade följande spelare:
Runn; Malm, O. Gustafsson; Nordenskjöld, Ek
berg, K. Gustafsson; Bergström, Gunnarsson,
Svensson, Groth, Karlstrand. Danskarne voro
Hansen; Castella, Brysting; Lykke, Andersen, Berth;
Petersen, Rodhe, A. Olsen, Gröthan, Palby.
Spelet började i ett nervöst uppdrifvet tempo,
som alltid vid viktiga matcher, innan spelarne
fått herraväldet öfver sig själfva. Med en lättnadens
suck konstaterade dock snart åskådaren, att de
allierade med förvånadsvärd lätthet funno sig till
rätta gentemot sina fruktade motståndare. Det
var en fart och en säkerhet i deras spel, som genast
väckte förtroende och energi i deras anfall, som
tvingade danskarne till ett koncentreradt försvar.
Nocke tycktes vara i sitt bästa stridshumör, och
den danska vänsterhalfven Berth måste gång på
gång rekvirera hjälp, både af Brysting och An
dersen mot den envist påträngande gardeslöjt
nanten. “Heja Nocke", hördes eggande röster
från läktarne, då djurgårdshalfbacken bröt äfven
detta sista motstånd, och styrde kosan mot det
danska målet. Men en allvis, oförklarlig försyn
stäckte i form af Castella Nockes och åskådarnes
förhoppningar på ett resultat. Castella tog lugnt
djurgårdarens framstöt, men den hårda returbollen
hamnade hos den påpassligt framstormande Berg
ström. Beslutsamhet är en af Runes bästa egen
skaper och snabbare än tanken var han förbi Berth
uppe vid den danska hörnflaggan, — men ett
ögonblick försent kom Svensson att utnyttja hans
härliga centring, och den första besvikelsens aaah
— det blef flera sedan — drog öfver Stadion.
Snart växte åter förhoppningarna. Våra pojkar
gingo med friska krafter till nya anfall, och skotten
började falla oroväckande tätt borta hos Sofus,
men alltid vid sidan eller öfver. Brysting och
Castella måste ta till sina skarpaste vapen mot
alliansens rörliga forwards och till och med Ek

DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS MEDLEMSBLAD

berg måste afvisas med en brännäsla, då han med
ett "her er jeg" sökte påminna Castella om gamla
minnen från Köpenhamn.
Så småningom började äfven den danska anfalls
kedjan få den rätta takten i spelet, och särskildt
var Rodhe en lifaktig herre, som gång på gång
— ibland med, ibland utan framgång — sökte
slingra sig förbi den outtröttligt vaksamme Köping.
Köping blef en stund favoriten bland åskådarne
genom sitt storstilade spel". Den grabben hade
dom tänkt lägga hyllan" utbrister en hänförd Köp
ingsbeundrare.
Nocke knep likaledes en stormande applåd
genom att snappa upp en till synes omöjlig boll,
som från Rodhes fot med stark fart närmade sig
svenska målet. Jädrans Nocke: Det är väl en
grabb som har Djurgårdstageninne, säger "Luckan"
med en belåten nick till någon djurgårdare bänken
bakom. "Kunde man bara få samma fart på A. I. K-
arne i kedjan, så voro matchen vår", tilllägger
han med en mindre belåten min. Och verkligen.
Den frejdade svartingtrion hade svårt att få an
fallen att gå i lås, och särskildt Groht och Gun
narsson kommo många gånger åskådarne att för
tvifla genom sin ineffektivitet. Gnistan var totalt
borta, och ingenting ville lyckas.
Med desto större framgång buro alliansens half
backar matchens börda. De slappnade aldrig,
lämnade aldrig de danska forwards någon ro.
Ekbergs energi helt enkelt öfverraskade, och Nocke
dristade sig på att våga ett och annat långskott.
En hård boll från Nockes fot strök sålunda en knapp
half meter öfver ribban, och sina forwards tvin
gade de energiska djurgårdarne att hålla sig långt
uppe. Den smidige Sofus måste emellanåt ingripa,
och särskildt Bergström gjorde lifvet mer än surt
för honom genom farliga centringar och skott.
På en passning — likaledes från Bergström —
lyckades ändtligen Gunnarsson få krut på ett skott,
men bollen slog i ribban, och Sofus slapp undan
med blotta förskräckelsen.
Trots den danska kedjans allt annat än goda
spel blef det en period af hårt arbete för Runn.
Anton Olsen sände honom några kanonkulor och
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vid en frispark borta hos den svenska målvakten
såg det ett ögonblick hotande ut, men allt kla
rades, och i stället följde en stormlöpning upp
mot danska målet. Från själfva den framrusande
Castellas fot snappade Groth upp bollen, och så
bar det af mot målöppningen. Sofus bleknade,
och såg redan i andanom bollen bakom sig.
Men Groths hjärta veknade: "Inte har Sofus,
målman, gjort mig något ondt. Hvarför då bryta
ned honom med ett mål? tänkte den svenske vänster
innern och lade bollen åt sidan.

KALLE RUNN
Djurgårdens duktige målväktare. För öfrigt en stilig pojke,
fänrik och en af stöttespelarne i Norrlands försvar.

"Det var ett tillfälle, som aldrig återkommer",
suckade en nedbruten åskådare. De otacksamma
danskarne svarade med ett par farliga attacker, och
inom loppet af två minuter gjorde de lika många
mål — men ogillades på grund af offside. Midt
under ett svenskt anfall löstes ändtligen spän
ningen: — halftid. —
Andra halftiden kunde svenskarne ej längre
följa med i det hårda matchtempot. Här och där
uppstod det luckor i försvarslinjen, och alltid
fanns det då en påpasslig rödblus, som begagnade
tillfället att sända en hälsning upp till Runn.
Publiken hade en stund svårt att känna igen sina
favoriter, så betänkligt lågo de under sina rörliga
motståndare, och till och med en så optimistisk her
re som "Per Ul" förklarade: “Här blir det mål,
så de hänger i luften".
Och det strategiska läget borta hos Runn såg
allt annat än gynnsamt ut. Det blef både hörnor
och frisparkar till danskarnes fördel, och rätt var
det var kom målet som "Per Ul" profetiskt förut
sagdt. Den outtröttlige, alltid farliga Rodhe fick
bollen — offside skreks det visserligen — ett
par snabba dribblingar och ett steg framåt, och
Runn hann knappast blinka, förrän bollen låg
bakom honom. "Luckan" sjönk krossad allt djup
are ned på bänken, och besvikna djurgårds- och
A. I. K.-entusiaster sågo förtviflade hvarandra i
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ögonen för att söka tröst och förklaring. "Sotar-
Gustaf" svor högt och ett par som sutto bredvid
instämde: “Det går åt pipan Gustaf".
Men motgången satte i alla fall litet mera fart på
de allierade. Ekbergs långa ben syntes ett ögonblick
behärska halfva planen, och Nocke gick med sänkt
hufvud och sammanbitna tänder ensam genom
den danska halfbackskedjan och sände en fräs
ande boll rakt i famnen på den en smula öfver
raskade Sofus Hansen. Lekande lätt fångade emel
lertid Sofus bollen, och Nocke skakade betänkligt på
hufvudet, när han ögonblicket efter måste ned
till det svenska målet för att hjälpa till vid af
klarandet af en frispark, tätt invid straffområdet.
Den hotande faran afvärjdes, och i en snabb rusch
drog sig Rune Bergström upp mot danska målet.
Han klarade finfint alla hinder, och lade så en
idealisk passning framåt till Gunnarsson. Det
gällde bara att skjuta snabbt och hårdt. Men själfva
upploppet hade tydligen tagit Gunnarssons alla
krafter. Skottet blef lamt och ej heller tillräckligt
snabbt för att kunna öfverrumpla Sofus.

Nå Gudske lof! Skottet gick över, men så knappt,
att man inte skulle kunnat lagt ett hårstrå mellan
ribban och bollen. Då hurrade man. Om det
var i glädje öfver, att faran var öfver eller en
komplimang åt Anton kan inte undertecknad af
göra. Det kanske var bådadera.
Så kom Iffa Svensson riktigt i tagen och J. A.
Karlssons ögon roterade som japanska solar i ett
fyrverkeri i pur glädje öfver favoritens bedrifter.
Det blef visserligen intet mål, men Castella som
tänkte sparka bort både Iffa och bollen fick för
stort ackord den gången och måste med justeradt
knä söka en reträttplats i forwardskedjan.
Inte gjorde han mycken nytta där, men han
slängde iväg ett par skott och fick dessutom den
glädjen att lägga upp den passning, på hvilken
Gröthan sköt danskarnes andra mål. Dessförinnan
hade Iffa haft en storartad chans med Sofus borta
ur målet, men nervös eller allt för säker på sin
sak skjöt han bredvid.
Nu slocknade hoppet äfven hos de största opti
misterna, och när man dessutom såg Oscar Gustafs
sons grofva missar tackade man försynen, att det
ej blef flera mål.
När matchen var slut och folket strömmade ut
stod den öfverstådde skämtaren Söderkvist och
frågade hvarje djurgårdare som gick förbi: "Tror
du inte vi vunnit om det bara hade varit djur
gårdare i laget"? — Jag vet inte, om det var
någon, som svarade.
Jn.

*

LYKKE
halfback och fullt lika farlig som han ser ut.

Nu hade åskådarne druckit tillräckligt af besvik
elsernas bittra kalk och reagerade ej alls, när ett
lofvande genombrott af Groth, strandade på Bryst
ing eller Castellas fot en fyra eller 5 meter fram
för mål.
“Ska man ha osmak så skaman ha det så det
känns", utbrister med verklig förtrytelse ett litet
djurgårdsämne," det fick väl också tredje laget,
som jag spelade med i, smaka på härom dagen".
Det var ingen som hann höra fortsättningen på
tredjelagsgrabbens olycksöden. Anton Olssen hade
kommit loss efter att länge skuggats af Ekberg
och sände en af sina vanliga kanonkulor mot mål.

*

♦

De Stockholmska spelarne äro nu ej i sin bästa
form, enkannerligen de som varit med och kört
hela våren igenom. Halvbackskedjan däremot,
som hel och hållen var ny sedan majmatcherna
i Köpenhamn, var genomgående god, och den
nya högeryttern var givet kedjans bästa man.
Man torde således kunna konstatera, att det gamla
gardet lider av någon slags överträning.
Beträffande forwardskedjan kan man ej undgå
det intrycket, att spelarna verka litet tama och
rädda för de danska motståndarne, och med undan
tag av Bergström spelade de ej på samma sätt
och med samma kläm, som man är van att se
dem. Halfbackskedjan däremot gick på med oför
färat mod, och till och med Ekberg hade god
fart på sina långa slanor. Alla tre visade sig för
övrigt från sin bästa sida, och särskilt glädjande
var att få återse Nordensköld i de gamla goda
tagen. Han varken ger eller tar pardon, utan
plöjer obevekligt väg för sig, lille Gröthan såg
också så ledsen ut, när han skulle försöka tränga
igenom.
Fortsättning i nästa n:r

Stockholm 1916. C. A. Löjdquists Tryckeri.

