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Mandom mod och morske män

Bilden här ofvan som inom parantes sagdt skall 
föreställa några af alliansens spelare i verksamhet 
ger endast en svag aning om de egenskaper, som 
med rätta skapat deras världsrykte. Den med in
tuitionens gåfva utrustade läsaren kan likväl ur 
Knatas luftsprång, Köpings armrörelser, Iffas ben
kast och Malms plastiskt kraftiga attityd utläsa de 

himlastormande egenskaper, som kommo ameri
kaner och danskar att tro på underverk, och Stock
holms fotbollsentusiaster att det "tusenåriga riket" 
redan börjat. Att de som synes äfven tagit vädrets 
makter i sin tjänst bekräftar endast ofvanstående. 
De många bollarne på bilden behöfver ej oroa 
den nyktra läsaren.
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”Den heliga alliansen.”
Fortsättning från föregående n:r

Oscar Gustafsson gjorde ett par rätt grova 
missar, men annars har man ej någon anledning 
att klaga på honom, i synnerhet inte mot slutet, 
då han lade bättre längd i sparkarna. Och Runn 
slutligen hade ju ej några vidare svåra saker att 
klara upp. Men nog tycker man nästan, att han 
borde ha klarat det sista målet. Han är dock en 
smula ursäktad genom en justering, som han ådrog 
sig i matchens första skede.

Om det svenska laget spelat i samma goda 
stil som för en månad sedan i Köpenhamn, hade 
det blivit dangel för danskarna. Ty det lag som 
i går representerade de danska färgerna, var ej 
något över sig. Forwardskedjan var ganska svag 
och tävlade med den svenska i ineffektivitet. Med 
undantag av Rodhe gjorde anfallsspelarna samt 
och synnerligen en ganska slät figur. Berth var 
sorgebarnet i det danska laget. Miss följde på 
miss, och Bergström har säkert att tacka Berth i 
hög grad för det utmärkta spel, han lyckades 
prestera. Det bakre försvaret — Danmarks gamla 
beprövade internationella trio, visade sig åter
igen ogenomträngligt. Castella satte fullkomligt 
skräcken i svenskarnes vänsterwing. Det är nog 
nästan tröstlösare att spela mot Castella än mot 
Nordenskjöld. Och Brysting, även om han ej fick 
visa sig i sina stjärntag, fyllde sin plats oklan
derligt.

Den andra Stadionmatchen oafgjord 1-1.

Det danska laget spelar bättre än alliansen, som 
dock har ett par spelare justerade under större 
delen av matchen.

De stockholmska fotbollarrangörerna förföljas 
visst av en envis tur. Det regnade hela dagen 
— till klockan halv 8. Matchen började 8,15 
och var slut vid 10-tiden — då regnet åter tog 
vid. C:a 5,000 åskådare vågade sig nu i alla fall 
upp till de övertäckta Stadionläktarna

Efter ett dygns ideligt regnande var det ju inte 
så underligt att Stadionmattan, som redan under 
gynsamma omständigheter är ganska underhaltig, 
nu befann sig i det bedrövligaste skick. Den 
ena vattenpussen avlöste den andra och för om
växling skull låg här och där en stor sjö. Att 
det under sådana förhållanden ej kunde bli tal 
om egentligt fotbollspel är ju tydligt, men det 
tycktes också vara tisdagens publik likgiltigt, blott 
det ej blev ett nytt nederlag.

Lagen gingo till spel med följande uppställning: 
Stockholm. Bergkvist; Malm, O. Gustafsson; 

Wicksell, Ekberg, Spångberg; Bergström, Svens
son, K. Gustafsson, Groth, Karlstrand.

Köpenhamn. Rützebeck; Neergaard, Ringsted; 
Brix, H. Hansen, Rodhe, Eriksen, Gröthan, S. 
Nielsen.

Danskarne hade avspark, men deras första an
fall bröts genast, bollen kom ut till Karlstrand 
och på hans centring skallade Gustafsson i hän
derna på Rützebeck. Bollen höll sig nu en stund 
i envis närhet av det danska målet, och Groth 
försökte sig på ett par skott, vilka dock till följd 
av vattenpussarne ej hade någon som helst fram
gång. Rützebeck fick göra en tur ända ut till 
strafflinjen för att snappa upp en boll som Groht 
kom löpande med efter att ha lämnat båda backarna 
ur räkningen. Så kommo även de röda upp i 
anfall, och vid ett tillfälle lade Rohde fram en 
vacker passning till Gröthan och manövrerade på 
samma gång bort de svenska backarna. Bergkvist 
hade nu ingen annan råd än att rusa ut, lille 
Gröthan uppfattade situationen omedelbart och 
sände en lyra över huvudet på Berka. Men den gick 
ett par cm. för lågt så, att jätten lyckades med finger
spetsarna tippa bollen över plankan. Redan en 
stund dessförinnan hade danskarne haft ännu en 
hörna. Strax därpå fick Ekberg en muskelbrist
ning i låret, var ute ett slag, linkade efter åter
komsten omkring med mindre än halv spelstyrka. 
Brix gav sedan svenskarna en hörnspark till skänks, 
då han långt utifrån planen tänkte sända bollen 
till målvakten men i stället gav den riktning åt 
hörnflaggan. De blå kvitterade emellertid artig
heten genom att lägga hörnan bakom. Efter en 
stunds strid framför det danska målet fingo så 
svenskarna sin andra hörna, men de våra hade 
inte förmågan att med en dylik våt och tung boll 
kunna lägga en ordentlig hörnspark, och något 
resultat kunde det sålunda ej bli. För en spelare, 
den danske högerinnern, Rodhe, tycktes den våta 
planen ej utgöra något hinder att utveckla alle
handa små fyndiga trix. Oupphörligt lurade han 
de svenska försvarsspelarna genom sina putslustiga 
skämt. Framåt kom han också med bollen, men 
föredrog i närheten av målet mestadels att lägga 
över den till någon av kamraterna. Efter en ofri
villig hands, vilken naturligtvis gav danskarna 
anledning att skrika på straffspark, fingo de röda 
sin tredje hörna och strax därpå följde ännu en 
genom Groths förvållande. Sedan kom turen till 
svenskarne att forcera tvenne hörnor. Varefter 
halvleken avblåstes med resultatet 0—0.

I början av första halvleken hade även Spång
berg fått en så svår knäck i vristen att han efter 
pausen ej kunde visa sig på planen. Och Ekberg 
haltade fortfarande betänkligt, så att de svenska 
spelarnas antal andra halvtid kunde ej räknas till 
mer än 9 1/2. Följden blev också, att de röda så 
gott som hela halvtiden igenom behärskade spelet. 
Redan första anfallet resulterade i ett mål, och 
efter 90 sekunder låg bollen i de svenska nät
maskorna. Högeryttern sände en lyra mot mål, 
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Bergkvist som tydligen hade väntat sig en centring 
stod för långt fram och kunde inte hindra att 
bollen dalade ned i nätet. Det såg nu ganska 
mörkt ut för de blå och nederlaget syntes komma 
att bli betydligt större än på söndagen. Dansk
arna lågo nämligen hårt på det svenska målet, 
och skotten kommo titt och tätt, då och då av
lösta av hörnsparkar. Det svenska bakre försvaret 
gav emellertid inte tappt, och den här gången 
var det ett sannt nöje att se Oscar Gustafssons 
lugna, säkra och beräknade spel. Gelbord och 
de danska spelarna hade mycket svårt att draga 
jämt, och nog föreföll det som om Massa i pur 
ilska över de rödas sätt att uppträda gav svensk
arna en hel del frisparkar, som de aldrig borde 
haft. Efter 30 minuters spel tog också Massas 
tålamod slut. Rodhe blev syndabocken och fick 
lämna plan. För publikens skull borde herr Gel
bord ha hittat på någon annan att tömma sin 
vredes skålar över, ty den mannens spel var 
nästan det enda njutbara under matchen och efter 
vad jag kan förstå så begingo alla de övriga 
danskarna, sin vana trogen samma fel som det 
Rodhe blev utkörd för, att söka inverka på dom
sluten. Spelet jämnade ut sig betydligt och 
svenskarne fingo allt mer och mer att säga till 
om. 2 minuter före tid kom även det utjämnande 
målet. Groth bröt ett anfall ungefär vid mittlinjen, 
gick själv ett par steg med bollen och lade så 
fram den i en härlig markpassning framför fötterna 
på Karlstrand. Härpå följde passning — eller 
var det skott — bollen touchade stolpen och 
lurade därigenom den danska målmannen. De 
röda backarna kommo till undsättning, men i 
klungan framför mål trängde Svensson in bollen. 
1 — 1. Strax därpå avblåstes matchen.

* * *

Det danska lag, som i tisdags hade att ta upp 
striden mot stockholmarna, var så gott som ute
slutande ett B-lag. Endast Rodhe och Gröthan 
höra till det egentliga A-laget. Men icke förty 
håller jag detta lag för lika spelstarkt mot ett 
svenskt lag som det som spelade på söndagen. 
Det fanns mer energi och lust att vinna i tisdags
spelarna. Och i bollbehandling, taktik och spel
vana stodo de tillräckligt över de svenska spelarna. 
Forwardskedjan var säkerligen ett strå vassare än 
söndagens. De båda inrarna voro ju desamma, 
men lille Gröthan framträdde betydligt mer till 
sin fördel nu. “Mäster Erik" var en sympatisk 
bekantskap att göra, och “Krölleben" väckte för
tjusning hos publiken med sina flotta dribblingar 
utefter sidolinjen. Den här gången jävade han 
sin egen ryktbarhet som världens långsammaste 
forward. Heja försvaret skötte sina platser utan 

anmärkning — Berth var nu en annan än förra 
gången — ingen bör särskilt framhållas och ingen 
klandras. Danskarna förstodo sig i allmänhet 
bättre på att anpassa spelet efter de rådande för
hållandena. Så är det ju förresten alltid, det har 
man kunnat konstatera mången gång förut. Korta 
passningar på en dyvåt plan är ju alldeles för
kastligt.

Den svenska halvbackskedjan försvagades ju 
åtskilligt genom Ek- och Spångbergs justeringar. 
Wicksell kunde ej heller på långt när jämföras 
med söndagens ytterhalvor. Groth, som fick överta 
Spångbergs vakanta plats, visade som halvback 
ett betydligt bättre spel än som forward. Nu 
gjorde han synnerligen god nytta både i försvar 
och anfall. Energi och uthållighet äro hans egen
skaper. Hans plats är tydligen vänsterhalvbackens. 
Bergströms fina centringar från söndagen sågs nu 
intet av, och Svensson väckte största uppseendet 
genom den mångfald rovor han satte. Köping 
var bäste man i kedjan, och den ende som gav 
någon verklig fart åt spelet. Det var inte länge 
sedan man trodde hans bana som internationell 
spelare lyktad, men utan tvivel är han nu bättre 
än någonsin tillförne. Backarna behandlade den 
hala tunga bollen förstklassigt samt överglänste 
det danska paret. Top.

* ♦♦

Den sista sammandrabbningen Stockholm—Kö
penhamn på Stadions fotbollplan blev sålunda 
sensationell, dramatisk. Icke genom spelets höga 
kvalitet. Den stora publiken bryr sig föga om 
spelets “klass" eller idrottsliga värde, och fotboll
artisternas tekniska finesser sätta icke massans 
känslor i svallning.

Nej, det var matchens sällsynt utpräglade ka
raktär av kamp, brytning mellan viljor, som faci
nerade och ryckte med.

Bland våra danska gäster voro åtskilliga temp
eramentsfulla och viljestarka individer. Med hand 
och mun sökte de kommendera Gelbord att in
gripa vid de tillfällen och på de sätt, de önskade. 
Det brukas visst så i Danmark, som ju ingalunda 
är någon hemvist för stela och disciplinerade 
formalister.

Men den svenska publiken reagerade snart mot 
de rödas skrik och viftningar. Danskarnas miss
brukade stridsrop “Frispaaark" kastades hånfullt 
emot dem från läktarna för var gång de miss
lyckades eller “pinnats".

* **

Slutet gott, allting gott! Det mål, som den sven
ska forwardskedjan med sällsynt enighet arbetade in 
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i tisdags en stund före matchens slut, kom som 
en förlösning ur läng pina, och verkan på publi
ken var obeskrivlig. Stadion andades tack och 
lov — det var det mest brusande stormande jubel, 
vi hört i Stockholm på mycket länge.

Alliansen mot det norska 
federationslaget
Slutar med ett kata

strofaktigt nederlag 0—6 
för norrmännen. Köping 
gör tre mål trots ett brutet 
revben.

Stadion den 2 juli. 
Sverige: Bergkvist; Malm, 
O. Gustafsson; Lindström, 
Wicksell, Nordenskjöld; 
Bergström, Gunnarsson, 
Svensson, K. Gustafsson, 
Karlstrand.

Norge: Pedersen; Aulie, 
Törnros; Wold, Hansen, 
G. Andersen; Aas D. An
dersen, Smedvik, O. Ditlev-
Simonsen, Helsing.

Domare: H. Wester
gaard.

Publik 7,000 personer.
Med större spänning än någonsin tillförne vid 

en federationsmatch Sverige—Norge motsågs går
dagens möte mellan de båda landens elvor. För
troendet mot Stockholmarna, att kunna reda upp 
det hela till belåtenhet hade inte rubbats efter 
vårens fyra relativt framgångsrika matcher mot 
köpenhamnarna. Men underrättelser hade kom
mit från Kristiania om norrmännens goda spel 
mot våra gäster, pressen förminskade så flitigt 
dag för dag avståndet mellan våra spelare och 
norrmännens prestationsförmåga att den federa
tionsdagen var lika med 0, och det var inte utan 
att man var litet osäker på om främlingarna verk

PETERSEN
de norska federationslagens stora namn som dock blef litet 

inför alliansens skjutsäkra forwards.

ligen skulle låta slå sig. Allt som allt lovade 
matchen mycket av intresse och sensation.

Men — — — —!
Svenskarne ha utspark. Anfallet misslyckas, 

Törnros bryter bra, men Stockholms kedja gör 
om sin sak, bättre, och når upp till mållinjen. 
Passningen brytes emellertid. “Skruen" gör sitt 
första glansnummer och situationen glömmes 

omedelbart genom nästa 
svenska upplopp, som 
från Nordenskjöld effek
teras av Karlstrand — och 
förstöres av Bergström. 
Norrmännens anfallsmän 
har man ännu intet så 
mycket märkt. Centern 
har lagt ut ett par bollar, 
men det är egentligen allt. 
Wicksell är kanske för 
säker på dem och det 
hämnar sig; han blir lurad 
av v. y., vilken sätter iväg 
ifrån honom och hinner 
få in en vacker passning, 
som dock från Gustafs
sons osäkra fot hamnar 
hos Wicksell, och denne 
blir sålunda i tillfälle att 
klara upp, vad han gjort 
ihop.

Svenskarnas kedja bör
jar emellertid spela bättre

och bättre. Svensson, Gustafsson och Karlstrand 
gå gång på gång upp, men Törnros och Aulie 
klara och "Skruen" fångar boll och publik med 
beundransvärd elegans.

Malm bryter därefter präktigt norrmännens 
nästa anfall även det ett resultat av Wicksells fel
spelning: den bollen — från att ha kunnat vara 
ödesdiger för de våra — blir svenskarnas första 
stora chans: Gustafsson fångar den och får en 
utomordentlig spark på den; Skruen klarar na
turligtvis, höll jag på att säga, men den bollen 
brände nog händerna på honom.

Anfallen komma tätare både från höger och 
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vänster, skotten komma då och då, Gustafssons 
över, Svenssons på sidorna, Gunnarssons inte alls. 
Det var för mycket tråckel, för mycket uppvisning.

Kombinationer saknas inte. En vacker krets
gång av bollen Malm — Wicksell — Gunnars
son — Svensson — skott — Skruen — box tji.

Så överraskar Norge med ett energiskt anfall, 
som ger dem en hörna, högerhalven gör halv
tidens vackraste skott, som överraskar Bergkvist, 
men lyckligtvis slår i stolpen. Ljuslockige Simon
sen får returbollen men nerverna svika och bollen 
tangerar underkant på musikläktaren.

Det blir beslutsamhet ett ögonblick över våra 
pojkar. De börja från början. Malm får bollen 
väl till Nordenskjöld, vilken skickar den till Gus
tafsson, som fläker sig, når den och ger Svensson en 
god passning. Fem sek. senare ligger bollen bakom 
"Skruen"; de fem sekunderna voro händelserika. 
Från Svensson går bollen på sin väg till Gunnars
son, vilken hårt trängd spelar sig fri och lägger 
en liten delikat passning till Bergström, som bara 
har centra, hårt och långt, bort till Karlstrand, 
vilket sätter pricken över i:t med ett kanonskott.

Det rotar ihop sig vid Norges mål. Karlstrand 
håller på att göra mål igen, stolpen är i vägen, 
skott igen, off-side, frispark, off-side igen och bollen 
är åter vid mitten. Svensson dribblar fram, går 
in åt vänster, ser att Gustafsson går i centern, 
lyfter bollen till honom och ser förnöjt att Gustafs
son inte fördärvar någonting, utan gör svenskarnas 
mål nummer två.

Norges backar ha det svårt, men de reda sig 
oftast väl. “Skruen" är dock favoriten, snabb, 
starkt, intelligent, pålitlig; ett hårt skott från Svens
son klarar han alldeles ypperligt.

Han får emellertid då och då andrum, norska 
forwards kunna i bland komma fram t. o. m. bakom 
Malm och Gustafsson. Smedvik sänder en hård 
boll i ribban; den hade inte Bergqvist tagit om 
den gått lägre.

Sedan Gustafsson i kedjan gjort ett skott över 
och ett på Skruen, avsluta norrmännen halvtiden 
med ett anfall, som dock icke förändrar ställningen.

Med Wold som centerforward och Smedvik

som högerhalvback går Norge andra halvlek genast 
till anfall. Malm är dock mannen att göra slut 
på deras något tafatta försök och svenskarnas 
kedja får tillfälle att åter börja sitt enahanda an
fallande men något mål blir det inte. Plötsligt 
kommer en grann boll till Wicksell, som på 30 
meter, med fri utsikt mot mål, med omsorg gör 
i ordning en boll som hårt går i mål.

HAGBARD VESTERGAARD 
äfven kallad "Den rättfärdige". Fotbolldomare 

och idrottsskribent.

Stockholm har hela tiden legat för nära mål. 
När därför genom norrmännens mera ofta före
kommande anfall, spelet nu blir mera utdraget, 
har forwardskedjan lättare att ordna sig. Svens
son blir i tillfälle att lägga sina gamla goda 
passningar, yttrarna blir farligare, det blir mera 
skottrum och det blir också mål. Bergström börjar 
med en passning, som Gustafsson tar direkt på 
vristen och lugnt lägger i hörnet, som mål nummer 
fyra. Fem minuter senare gör A. I. K. anfall, 
Svensson och Gunnarsson gå fram med korta 
passningar, Svensson drar sig åt höger, lurar mål
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vakten att felplacera sig och så ligger bollen högt 
i vänstra hörnet. 5.

Norge sticker emellan med ett par anfall, O. 
Gustafsson blir anfallspunkten, han har svikit förut, 
och där gå stötarna in och träffa. Mål blir det 
inte men skott, löst och nervöst skjutna, så att 
Bergqvist aldrig behöver lägga sin breda manke till.

Men ''Skruen" har många stordåd ogjorda än. 
Han tar bollen från Svensson och Bergström, men 
en måste han släppa till igen. Svensson lägger 
en boll i maggropen på Gustafsson, efter en hel 
massa tråckel, bollen hasar utefter ena benet ner 
till tån, får en avskedskyss och skrapar i nätet 
med en sexa efter sig.

Sedan är det inte mycket kvar, Norge försöker 
ändra ställningen men det går inte och den justa, 
trevliga och lugna matchen slutar med nollan 
ograverad för svenskarna.
Ala.

Det for ett fotbollag till Kristiania.
Todde Malm berättar om de allierades segrar och 

äfventyr i den norska hufvudstaden.

Kristiania den 21 och 23 juli.
De flesta av våra idrottsentusiaster hava givet

vis ej varit i tillfälle deltaga i en större s. k. fot
bollstripp. Många kanske inte har en aning om 
en dyliks besvärligheter och — nöjen. Under
tecknad, som deltagit i åtskiliga sådana resor och 
även många gånger hört talas om att fotboll
spelare kunna vad man säger sköta och uppföra 
sig hyggligt och anständigt, skall här fösöka fram
visa en liten skildring av den resa rubricerade 
klubbar nu senast företog till vårt vackra grannland.

Den 20 juli samlades det 18 man starka "gänget" 
på Centralen och under allmänt glam och munter
het anträddes så resan. Att sova var ju varje mans 
första tanke, men så ville man ju resonera litet om 
saker som alltid äro kära för en fotbollspelare att dis
kutera. Till slut voro dock alle man till kojs och 
vid den rond, som vår ledare, Herr Petsén, "kul 
gubbe" förresten som skämtaren Ekberg uttryckte 
sig, senare på natten företog, snarkade alla som 
om det gällt att “klämma rekord". På morgonen 
fingo vi en angenäm väckning. In slungades 
nämligen en frukostkorg med synnerligen väl
smakande innehåll. Så på med lumpen i hast och 
ut för att njuta av den härliga anblick Glommen 
utgör en sådan högsommarmorgon. Vid halv 
elva tiden voro vi framme i K—a och när vi 
äntligen fått taga våra rum i besittning dryftades 
frågan var vi skulle äta lunch. Som den ärade 
läsaren ser, tänker en fotbollspelare nästan i främsta 
rummet på mat. Med Frognersätern som mål 

(obs.!) gick så färden med den komfortabla elekt
riska vagnen uppför Holmenkollens branta sidor 
ända upp till toppen. Under färden skötte Sund
berg — jag törs ej för allmänheten omtala hans 
speciella namn i "gänget" för då får jag aldrig 
hans nåd mer — om sången och alla "Grabbar" 
klämde i till fröjd för både norrmän och svenskar 
som befunno sig i vagnen. Med Kristiania för 
våra fötter avåts en synnerligen gedigen måltid 
och sedan kaffet inmundigats var tiden inne för 
hemfärd. Vi måste naturligtvis tänka på att få vila 
några timmar före den första kraftmätningen. I 
hotellets korridorer rådde under ett par timmars 
tid lugn och stillhet, men när klockan slog sex 
blev det liv i luckan! Fram med grejorna och i 
väg till matchen. Klockan 7 på aftonen gick så 

den första matchen
av stapeln.

Sandplan! Detta ord innebär för varje spelare, 
som är van att spela på gräsplan, mycken för
argelse, sönderskrapade händer och knän samt 
ömma fötter. Vi hade ej till denna match satt 
upp vårt bästa lag, då man ju på sandplan riskerar 
alltför mycket att få sina bästa spelare justerade. 
Laget bestod från vänsterytter räknat av: Sund
berg, Groth, Svensson, Gunnarsson, Johansson; 
Spångberg, Nilsson, Ekberg; Backlund, Malm; 
Rudén. En respektingivande elva som vilket lag 
som helst fått svårt, att reda sig emot på en gräs
plan. Äfven norrmännen ställde upp med reserver 
på en del platser för att spara sina spelare till 
söndagen. Spelet börjar och svenskarna visa ögon
blickligen framfötterna genom att i korta väl av
vägda passningar gå ned mot norrmännens mål. 
Anfallet avslutas med ett skott från Iffa, som 
emellertid ej beräknade den höga studsen utan 
fick bollen över. Efter 5 min. blir emellertid 
Gunnarsson i tillfälle att vid en passning från 
vänstersidan göra första målet, och ej många 
minuter därefter ökar Iffa försprånget med ett väl
placerat skott i målets högra hörna. Under tiden 
hava emellertid även norrmännen fått i gång sitt 
anfallspel och skapa många gånger hotande situa
tioner vid det svenska målet, som dock försvaras 
utmärkt. Svenskarna äro emellertid de överlägsna 
och komma gång på gång fram i vackra anfall. 
Forwards hava emellertid ej den rätta kontrollen 
på bollen, vilket ju ej heller bör förvåna, och 
målen utebliva. Mot slutet av halvtiden bliva 
svenskarna tilldömda en straffspark för hands på 
vänsterbacken och Gunnarsson placerar den så 
ingen målvakt skulle kunnat rädda. Längst invid 
vänstra stolpen. Strax därpå sköt Groth ett av 
sina karaktäristiska skott, och vid halvtid ledde 
svenskarna med 4 mål.

Fortsättning' i nästa n:r
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