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En Stadionvrå där man bör trifvas.
Djurgården är inte bara en förening. Det är 

en familj, eller åtminstone ett "gäng". Faktiskt 
sta’ns största och äldsta idrottsgäng. Som do
minerar både på Stadion, när Djurgårdsgrabbar
na på plan vinner eller också af en förbåld 
osmak inte vinner, och på Feiths, där öfverste
prästen Petzén gjuter balsam i såren genom sina 
repetitioner i Djurgårdens glansfulla fotbolls
historia.

På bilden härofvan som togs under halftid en 
söndag, då segern deciderat lutar åt de kristnas, 
d. v. s. Alliansens, sida, ser man ju mest glada 
ansikten. Wåhlin sträcker ut sin södra karda för att 
afsluta ett vad med Mr X, medarbetare i medlems
bladet och en af sta’ns bättre fotbollskribenter, om 
att Köping skall göra ett mål i andra halftid också. 
"Lucka" i hörnet ofvanför honom är den belåtna 
tryggheten personifierad, och om Jonsson, som 
sitter bredvid, är missbelåten, så är det nog bara 
för att han tycker att han själf skulle ha gjort sig 
bättre som vänsterback än Melcker. Om Elmblad, 
som sitter två bänkar längre ner med hufvudet 
skymmande Wåhlins utsträkta arm, tänker det
samma för sin del, är däremot inte så säkert. 
Kritiken i Idrottsbladet efter Köpenhamsmatchen 
(11—0!) var ju svidande. ...

Bredvid Elmblad har B-lagsmålvakten Öhrström 
slagit sig ned, odödliggjord af Codde i teckningen 
från semifinalmatchen hösten 1915 ("Öhrströms 
plastiska dans bakom fronten"), och den elegant 
tillbakalutade gentlemannen på andra sidan barri
ären är "Per Ul“, vilkens till ordspråk vordna 
talang att praktisera sig in i idrottens tempel och 
förgårdar inspirerat generationer af idrottsyngel 
till fåfänga bemödanden att slå hans planknings
rekord.

Mannen i profil intill den andra barriären (bred
vid Mr X.) är inte Knutte Nilsson utan Johan
nesson, svensk mästare i fotboll 1912.

Den upprättstående fältherregestalten i fonden, 
som med händerna i fickan tar en blick öfver 
situationen, är en "ärke-djurgårdare" (om man nu 
öfverhufvud kan tillåta sig att komparera begrep
pet “djurgårdare"): Bång. Bång är ledare, mana
ger och “gnagare" åt Djurgårdens juniorlag och 
hållas af många som Djurgårdens "coming man" 
i organisatoriskt afseende. (Sten ]. B.)

Alliansens internationella matcher 
i Stadion.

Kunde varit både bättre och sämre.

Äfven denna sommar har Alliansen-Djurgår
den — A. I. K. — liksom de föregående åren anord
nat en del internationella matcher uppe i Stadion. 
Och det internationella elementet har represente
rats af danskar och norrmän. Fotbollspubliken, 
som alltid vädrar starka sensationer, när Allian
sens spelare skola visa sig på den gröna mattan, 
hade också talrikt infunnit sig till samtliga mat
cherna. Fast det skall gudarna veta, man gick 
vanligtvis från sammandrabbningarne med mera 
svikna förväntningar än uppfyllda. Norrmännen 
affärdades visserligen lätt, men i stället kommo 
danskarna med desto obehagligare öfverraskningar. 
Danskarne mötte med ett lag, som de själfva an
sågo starkare än sitt federationslag mot götebor
garne, och Alliansen fick redan i första matchen 
efter ett slött spel från dess sida smaka på ett 
kännbart nederlags bittra frukter. Den andra 
matchen slöt oafgjord, men var så till vida en 
missräkning som Alliansens med två måls ledning 
och en liten smula mera energi hade en säker 
seger i sin hand. Det är också frånvaron af denna 
friska, käcka offensivanda, som vi minnas från förra 
året, som gjort att det legat matt färg öfver Alli
ansens prestationer denna sommar, lika skilda från 
deras föregående som en svag kopia från mäster
verket. Endast glimtvis ha de visat sig från sina 
bästa sidor, men då ha de alltid uträttat saker, 
som kommit den lättrörda fotbollsentusiasten att 
glömma alla deras försyndelser i andra afseenden.

Alliansens seger öfver norrmännen 4—2, som gjorde 
ingen ledsen och ingen glad.

Stadion den 28 maj.
Alliansen: F. Rudén; Th. Malm, R. Wicksell;

B. Lindström, Q. Ekberg, E. Hemming; R. Berg
ström, V. Gunnarsson, I. Svensson, K. Gustafsson, 
G. Karlstrand.

Samma dag som hela det fotbollsdyrkande Sve
rige under ängslan och oro bidade resultatet från 
landskampen nere i Köpenhamn, där Göteborgs 
fotbollspelare hade den svåra uppgiften att försvara 
de svenska färgerna mot danskarna, sutto Stock
holms bollentusiaster uppe i Stadion och svuro 
himmelshögt öfver Alliansens oförmåga att komma 
tillrätta med ett ej alltför imponerande norskt lag, 
kombineradt från Kristiania-klubbarne Ready och 
Merkantile. Visserligen var ju Alliansens seger
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ställdt utom allt tvifvel, men dess spel saknade 
hvarje fläkt af energi och företagsamhet, och t. o. m. 
Djurgårdsentusiasterna måste konstatera, att viljan 
och förmågan hade svårt att etablera något sam
arbete hos Djurgårdens annars så rifvande pojkar. 
Första halvtiden verkade nästan tragisk genom sin 
fullständiga brist på spännande moment, och man 
satt nästan och önskade en seger för gästerna, 
som åtminstone trots kullerbyttor och osäkerhet i 
spelet arbetade med en ärlig vilja att försöka 
åstadkomma något. Särkildt norrmännens mål
vakt, Paulsen, drog uppmärksamheten till sig lika 
mycket genom sin imponerande längd som den 
förbluffande tur hvarmed han klarade skotten. 
Men som skotten voro lika sällsynta som regn
droppar under en torksommar kunde Paulsen 
faktiskt under första halftid tagit sig en tupplur, 
om bara Stadionplanen räckt till för honom att 
sträcka ut sig på. Gud vet hvad som emellertid 
for i Gunnarsson, men mot slutet af halftiden 
vaknade han plötsligt upp till en sprittande verk
samhetsifver, fick benen i gång både på Iffa och 
Köping, och innan Paulsen, som inom parentes 
sagdt just stod och ögonhånglade med en flicka 
på Walhallavägen, fick tid att orientera sig hade 
svartingen smällt en kula i det norska nätet.

Detta kanske hade blifvit Alliansens sista och 
enda kraftyttring under denna match om ej norr
männens vänsterytter och bästa spelare, Aas, i 
början på andra halftid lyckats i ett lika vackert 
som öfverraskande upplopp komma igenom hela 
Stockholmsförsvaret och skjuta ett hårdt skott rakt 
i famnen på Rudén. Rudén hvilken liksom den 
norske målvakten sökt lefva en smula på Guds 
försyn tappade i häpenheten bollen och vips var 
norska centern framme och nätade. (1 — 1).

Detta var då ändtligen ett språk, som Alliansens 
spelare förstodo. Slöheten liksom blåste bort och 
under en kvart eller mera arbetade Alliansens 
män på ett sätt, som kom publiken att åter känna 
igen sina favoriter och den norska målvakten att 
tro, att han befann sig i skottlinjen för ett dussin 
kulsprutor. Ett skott smällde Rune i stolpen men 
på återstudsen nätade Iffa Svensson påpassligt. 
Strax efter var Rune åter framme och satte lugnt 
och säkert den tredje bollen i det norska nätet. 
Allt var således glädje och fröjd uppe i Stadion, 
endast Djurgårdsentusiasterna knotade därför att 

ingen af deras pojkar kunde göra mål. — “Iffa 
ger dem inga bollar" konstaterar indignerad Per 
Ul. — Köping, som kan konsten att läsa tankar, 
fick då plötsligt bollen, gled behändigt mellan de 
norska backarna och sköt matchens — sista och 
vackraste mål — tyckte Djurgårdarne. Att Rudén 
sedan gick och dabbade ned sig och hjälpte gäster
na till ett andra mål grumlade föga glädjen. Af 
Djurgårdsspelarne var Hemming bäst och öfver
raskade genom den behärskning han fått öfver sitt 
spel. Rudén visade sig betänkligt osäker och var 
lagets svagaste' punkt.

Den första matchen mot danskarne 1—3 — ett nederlag 
som kom en smula oväntadt,

Stadion den 8 juni.
Det är egentligen onödigt att här nämna de 

storhetsdrömmar, som dagligen föddes och disku
terades bland Djurgårdsentusiasterna tiden före 
danskarnes ankomst om hvad de svartblå skulle 
åstadkomma vid matcherna. Det behöfver endast 
sägas att de voro många och himmelstormande. 
Dessutom gick Söderkvist omkring och blåste 
under storhetslågan med sitt obligatoriska: “Djur
gårdarne göra sig bäst i kombinerade lag, och i 
all synnerhet då det gäller att öfverglänsa svar
tingarne."

Men man hade ej tagit med i beräkningen att 
Alliansen af år 1917 ej var samma af segervilja 
och öfversvallande kraft mättade sammanslutning 
som förra året. Redan under första matchen mot 
danskarne, som ändå spelade utan K. B:s och B. 
93:s bepröfvade stöttepelare måste man pruta på 
förväntningarne. Djurgårdens fasta försvar, som 
skulle bilda ett oöfverstigligt hinder mot de dan
ska anfallsmännens stormlöpningar, visade sig lät
tare att underminera än någon anat och A. I. K:s 
rörliga, finurliga och energiska kedja framstod 
trög och långsam som en engelsk tank, men utan 
en sådans nedbrytande och förödande egenskaper. 
Detta gällde i synnerhet första halftid, då dan
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skarne helt bestämde speltakten. Hemmings hals
brytande rörlighet, som kommit så mången mot
ståndare att förtvifla, tycktes då som ett dumt 
clownnummer inför Sildehovedets och Rodhes till 
synes nästan lekfulla passningar. Och Backlunds 
ofta hufvudlösa försök att reda ut de problem, 
som de danska forvards satte för honom, hade 
säkerligen kommit dessa att skratta högt inom sig, 
om de ej förföljts af en envis otur i skotten. 
Endast Wicksell, Nordenskjöld och Rudén voro 
sig själfva. Det var mer än ett gifvet målskott 
som hamnade på Wicksells träffsäkra fot, och 
Nordenskjölds tvära kast och envisa energi rub
bade många af de fina cirklar, som danskarne 
drogo på sin väg upp mot Rudén i målet. Men 
mot Krøllens, Rodhes och Petersens ständiga 
offensiver hjälpte ej dessa tres vaksamhet i längden. 
De snabba danskarne upptäckte minsta kryphål 
och bara skymtade de det svenska målet, genast 
hade de en järnhård kula åt Rudén i beredskap. 
Innan halftiden gått till ända hade Rudén två 
gånger fått plocka fram bollen ur nätet, bägge 
gångerna på anmodan af den i hög form spelande 
Rodhe.

Först med andra halftid började svartingarne 
i kedjan att på allvar röra på sig efter att länge 
ha gått omkring, som om de burit tunga dyrbara 
kopparlaster i skodonen — för att nu använda 
ett uttryck af mr. Jones i D. N. Det började födas 
farliga situationer nere vid det danska målet och 
vackra skott hörde inte längre till sällsyntheterna. 
Gunnarsson var outtröttlig men saknade den goda 
turen i de kritiska ögonblicken. I stället fick 
Danmark genom den smidiga Krøllen ett tredje 
mål. Men fortfarande lågo en stund Alliansens 
spelare högt upp med glänsande kombinationer 
i anfallen, under det de danska upplopp, som 
emellanåt kommo till stånd, lätt brötos af för
svaret. Publiken rycktes med och lifvades upp 
af den friska fläkten öfver spelet. "Det här skulle 
kommit en timme tidigare, så hade nog målkontot 
sett annorlunda ut", klagade någon, under det en 
annan eggande ropar: "Kom ihåg göteborgarne!"

Nå, ändtligen. Ekroth fick bollen framför sig 
och med ett par jättesprång och ett dito skott, 
som i sig representerade mera kraft än han förut 
användt under hela matchen, fräste kulan från 
Ekis fot och tangerande backen Brix in i den dan
ska målet (1 — 3). Hoppet hade vaknat. Medför
dubblad energi arbetade Alliansen, och Ekroth 
var än en gång framme, men bommade. Allt 
dock förgäfves och med tunga sinnen fingo Alli
ansens många beundrare lämna Stadion. Endast 
borta från ståplatserna hördes en ungdomlig, opti
mististisk röst: "Det blir revanch om söndag:" 

Den andra matchen mot danskarne 2—2 — en väntad 
revansch som uteblef.

Stadion den 10 juni.
"Köping och Vicke, grabbar, ska’ sätta fart på 

kedjan i dag", deklamerade Luckan uppe på läk
taren för ett Djurgårdsgäng, “och nere i försvaret 
kommer Melcher att skyffla undan danskar, som 
man langar vedträn nere vid Strandvägen. I dag 
ska' det gå i lås, gubbar, det känner Luckan på 
sig. Se på Köping! Där pinnar han en och där 
en till. Jädrans, får inte också Scharffen lång näsa 
och Sofus Hansen en syl att hämta ut. Det är 
mina tag. Ferm expedition, och mål på en half 
minut Men det var också våran grabb, som ...

Jubelstormen formligen skakade Stadion, och 
dränkte Luckans harang. Efter ett storslaget ge
nombrott hade verkligen Köping på mindre än 
en half minut från afspark skaffat Alliansen led
ningen. Och en mera löftesrik början på en match 
kan man väl knappast önska sig. Bra Köping. 
Men äfven fortsättningen tycktes bli lofvande. 
Det låg en smittande arbetsglädje öfver Alliansens 
spelare, som bröt allt motstånd, och i mönstergilla 
resoluta kombinationer gick kedjan fram. Öfver 
halfbackarnes spel hade åter kommit den rätta 
klämmen med djärfva brytningar och idealiska 
uppläggningar till de egna forvards. Särskildt 
Wicksell framstod som den starke mannen, som 
dirigerar både motståndarnes och medspelarnes 
vilja efter sitt hufvud. Hvad sedan halfbackarne inte 
hunno med af danska anfallen det smulades samvets
grant sönder af backarne Malm och Melcher, om 
också den senare några gånger slog hål i luften, som 
kom själfva Luckan att häpen tystna ett eller annat 
ögonblick. Men Luckans vältalighet hade snart 
nya källflöden att ösa ur, när de danska forvards 
emellanåt alldeles tycktes tappa humöret inför allt 
detta koncentrerade motstånd och hvarje ny bedrift 
af Nocke, Wicksell eller Köping hälsade han därför 
med ett uppfriskande ord, som kom skrattsalfvorna 
att eka längs bänkraderna i Luckans sektion. Buss, 
på kulan grabbar!

Äfven andra halftid ingick i samma rifvande 
tempo från Alliansens sida, man tyckte endast att 
deras företagsamhet och djärfhet än mera hade 
ökats. Hej, hvad det jublades. Segern vinkade 
redan inom synhåll. Gunnarsson hade nämligen 
på en idealisk uppläggning från Wicksells ingen
ting annat att göra än skjuta Alliansens andra
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mål. Och ännu högljuddare sjöng Luckan på den 
gamla visan: “Är det inte som jag sagdt. Det 
är våra grabber som skall göra’t, som skall hjälpa 
gnagarne på trafven."

Man började inrätta sig bekvämt uppe på bänk
raderna. ' Spänningen var ju öfver och maraton
löparen Wåhlin, som hållit en femma på Allian
sens seger med Top i Idrottsbladet, yrkade på 
att redan nu utfå densamma. Då kom bakslaget 
öfverraskande och oförklarligt. De våra liksom 
stannade af i farten eller kanske föreföll det bara 
så inför den våldsamma kraftyttring danskarne 
satte igång med. Som en stormvind svepte de 
gång efter gång upp mot Alliansens stolpar, och 
så kom deras första mål efter ett dunderskott från 
Gröthans fot. Alliansen slutar nästan att ge lifs
tecken ifrån sig och med klockan i hand sitter 
man på läktarne och räknar minuterna, som är 
kvar. 20 — 15 — 10. Ännu hade pressningen 
ej lämnat resultat. 8 minuter. Då kom Larsen, 
gästernas fina vänsterytter, ned och på hans pass
ning sköt Krøllen hårdt i nättaket. 2 — 2.

Farväl med segern och revanchen. Luckan 
tystnade. Det var inte längre våra grabbar som 
gjorde målen. Och när allt var öfver tackade 
man den goda turen att det gått som det gått. 
Det kunde ha blifvit värre. Och ändå ledde vi 
med 2 — 0.
Jn.

Svenska Dagbladets stafettlöpning 
skänkte detta år inga triumfer åt Djurgårslöparne. 
Föreningens lag placerade sig nämligen endast på tju
gonde plats, och det tycker man förefaller nästan en 
smula generande för våra gamla idrottstraditioner. 
Men undersöker man orsaken till den dåliga pla
ceringen en smula, så förefaller den ej längre så 
underlig. Under de senaste åren ha allt flera af 
föreningens bästa löpare lämnat oss, dels efter 
påpressningar från andra klubbar, dels — och 
kanske af främsta anledningen — det ringa in
tresse som från föreningens sida ägnats den all
männa idrotten. Fotbollen har helt slukat upp
märksamheten, och de allmänna idrottsmännen 
ha fått sköta sig själfva. Därför må man ej för
undra sig öfver att dessa rikta sina ögon åt sådant 
håll, där de veta att deras möjligheter på täflings
banorna bli bättre tillvaratagna och utvecklade. 
Den ganska goda kärntrupp af idrottsmän som 
Djurgården ännu för några år sedan förfogade 
öfver har sålunda sakta men säkert smultit ihop 
till några få, som tack vare sin starka känsla för 
föreningen ej vilja lämna densamma — fast de 
kanske gärna skulle önska det. Vår ledande kraft 
på den allmänna idrottens område, Edvard Nor
berg kan därför sägas ha uträttat ett litet jätte
arbete, nämligen att trots alla motigheter få ett lag 
med vid Svenska Dagbladets stafettlöpning. Laget 
bestod mest af ungdomar, som få anses ha skött 
sig med heder i den hårda konkurrensen med 
de andra klubbarnas täflingsvana och vältränade 
representanter. Hvad däremot våra många old
boys hade för anledningar att helt draga sig från 
täflingen är svårt att säga? Kanske bristen på 
en organisatör.

Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1917.
Ordförande: C. Hellberg, Linnégatan 80.

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

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

Sekreterare: J. Bång, Tulegatan 2, IV.
A. T. Vasa 74 04.

v. sekreterare: D. Nilsson, Artellerig. 26 IV. ö. g. 
adress: Bell. A. T. Österm. 5196.

Skattmästare: K. Sundholm, Jungfrugatan 21, II. 
A. T. Österm. 61 34.

v. skattmästare: E. Ekberg, Skånegatan 18, III.
A. T. Söder 51 10.
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Materialförv.: G. Jönsson, Linnégatan 5, n. b.
A. T. 282 64.

v. materialförv.: E. Nordberg, Repslagareg. 9, n.b. 
A. T. 310 95.

Klubbmäst.: R. Grönskog, Skeppareg. 46, ö. g. II.
v. klubbmäst.: R. Wicksell, Fridhemsgatan 13. 

A. T. Kungsh. 13 60.

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

B. Nordenskjöld, Johannesg. 28. 
A. T. 205 20.

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

C. Hj. Skoglundh, Alströmerg. 19, I. 
A. T. Kungsh. 24 70.

Suppleanter:
R. Grönskog, (se ofvan).
D. Karlsson, Bengt Ekenhjelmsg. 11. 

A. T. Söder 357 81.

Afdelning för allmän idrott:

Ordförande: Edvard Nordberg (se ofvan).
Sekreterare: S. Brodin, Döbelnsgatan 31, I.

A. T. 110 11.
Materialförv.: C. Swanberg, Rådmansgatan 46, II. 

A. T. Va 88 53.
Ledamöter: K. Sundholm (se ofvan).

E. Almlöf, Artillerigatan 3, IV.
G. Johansson, Saltsjö-Järla.
E. Hellgren.

Afdelning för Brottning:

Ordförande: David Karlsson, (se ofvan).
Sekreterare: C. Hj. Skoglundh (se ofvan).
Materialförv.: Gottfr. Svensson, Tomtebog. 20.1/2tr. 

adress: Ohlsson. A. T. V. 606 90.
Ledamöter: Herman Pettersson, Fridhemsgat. 32. 

A. T. K. 45 37.

Afdelningen för fotboll och bandy:

Ordförande: C. Hj. Skoglundh (se ofvan).
Sekreterare: J. Bång (se ofvan(.
Materialförv.: G. Jönsson, (se ofvan).
Ledamöter: G. Frykman, Bellmansgat. 26.

A. T. 302 25.
H. Lundberg, Birkagat. 3, I. 

A. T. Vasa 41 94.
R. Skoglund, Pontoniergat. 5, III.
N. Sund, Banérgatan 31, ö. g. n. b.

Afdelning för skididrott:

Ordförande: B. Nylund (se ofvan).
Sekreterare: D. Nilsson (se ofvan).
Materialförv.: B. Gillström, Tulegatan 18.

A. T. Vasa 99 06.
Ledamöter: N. A. Hedjersson, Saltsjöbaden.

Riks & A. T. Saltsjöbaden 129.
C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45. 

A. T. 223 51.

Föreningens expedition

Stadion Vestra Tornet, n. b., ingång från Sture
vägen, hålles öppen tisdagar och fredagar kl. 
7,30 — 9 e.m. Allm. Tel. Österm. 18 25.

Expeditionshafvande: Kassör K. Sundholm.

Tranebergs Idrottspark

Rikstel. 15 86. Allm. Tranebergsbro 66.

Glöm ej årsafgiften för 1917

BengtEkenhjelmsg.il
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