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Hvad tidningen Fotboll hade att säga 
om Djurgårdarne på första sidan.

När gubben Noak, salig i åminnelse, en gång 
i tiden landat med sin ark å Ararat och avgivit 
sjöförklaring, hittade han i ett hörn av skutan ett 
ekollon. Han planterade detta då han åter kommit 
på terra firma, och se, ur jorden spirade ett litet 
ekskott, vars stam under decenniernas, seklernas 
och årtusendenas lopp antog allt grövre och krafti
gare former. Nedanför denna ek var det några 
djurgårdsgrabbar någon gång i början på 1890-talet 
tummade på att bilda en förening för idrott, som 
skulle bräcka alla tidigare på detta område inom 
Sveriges landamären. Och i eken, som skulle vara 
föreningens symbol, ristades en sköld med tre fält 
och i det mittersta av dessa initialerna D. I. F.

Som man ser av ovanstående lilla prolog, vilken 
ingalunda är hämtad ur bibliska historien utan 
blivit skriven av en senare tiders historieforskare, 
hade Djurgårdens I. F. redan vid starten traditio
ner att försvara. Och har det ännu. Vem kan 
räkna alla de tävlingar inom olika ärter av vår 
svenska idrott, speciellt skidsport och fotboll, där 
Djurgården huggit in sitt namn i protokollen och 
prislistorna? Mången vill påstå, att Djurgården 
gått tillbaka under senaste åren. Och sorgligt att 
säga kunna dylika rykten icke tillfullo dementeras. 
Men ännu lever djurgårdsgnistan och det behövs 
blott en pust, för att den åter skall flamma upp 
för att lysa klarare än någonsin. Kom i den dag, 
som är, till en äkta djurgårdare och försök att 
locka honom över till en annan klubb eller påstå 
att t. ex. Ekroth dribblar bättre än Knata, att Öhman 
löper fortare än Wåhlin, att Djursholms-Wahlgren 
skidar skarpare än Hedjersson, o. s. v. och Du 
skall mötas med kallt och oförstående förakt.

Men det var om 34-mannagänget här ovan, det 
här skulle handla! Alltnog, då uppropet till de
fileringen vid 1917 års fotbollsveckas invigning 
blivit kungjort, beslöto Djurgårdarne att slå ett 
deltagarerekord. Och de gjorde det. Trots att 
nära 50 % strejkade vid mobiliseringen, mönstrade 
djurgårdstruppen vid inryckningen å Stadion den 
respektabla summan 34 man. Som man ser av 
bilden, var det både landstormen, alla uppbåden 
och rekryterna, som hörsammade ordern!

Och så till presentationen! Börja vi i övre 

raden längst till vänster, se vi Larsson, h.-hb. i 
juniorlaget, jätten Elmblad, för året importerad 
från Traneberg, "Göken" Berglund, juniorernas 
c.-f., N. Johansson, halvback i samma lag, Albihn, 
f. d. Norrköpingsbo och numera Positionare och 
vikarierande h.-i. i A-laget, juniorspelaren Bengts
son, C-lagsbacken Sundberg, rolighetsministern, 
cabaretsångaren, djurimitatören, centerhalvbacken 
m. m., m. m. Gustaf Ekberg, juniorbacken Ljung
gren och B-Iagsspelaren Runo Rockström. I nästa 
avdelning fr. v.: B-lagats backpar, den av gemyt
lighet strålande John Johnsson (“Biffen", “Pajsarn" 
m. fl. smeknamn) och Ivar Karlsson. Därefter C-
lagets v.-i. Östlund. B-lagsspelaren Liljesson, Abbe 
Öjermark, c.-f. i C-laget, c.-hb. i juniorlaget och 
f. ö. Djurgårdens mest lovande "coming man" i 
så gott som allt, vad till idrott hörer. Till höger 
om denna nytindrande stjärna står... nåja, är det 
egentligen nödvändigt att yppa det? Visa bilden 
för den obetydligaste lilla parvel, som någon gång 
hängt i ett träd utanför Råsunda eller Traneberg 
eller varit lycklig nog från ståplats få "tira på en 
match" uppe i Stadion, och grabben skall utan 
att blinka peka på Wicksell och ropa: "Nä, men 
tira, Ragge!" Den store centerhalvbackens, hö
gerbackens, eller vad man nu vill, person är något, 
som numera ingår bland ingredienserna i der 
uppväxande släktets daning med långt djupare 
rotfasthet än alla våra historiska märkesmän. Om 
en skollärare skulle vilja fråga samma elev, som 
kanske vill påstå, att Thomas Edison var med om 
kalabaliken i Bender eller att Madagaskar är en 
köping på nordvästra Grönland, vem som var 
ende deltagande stockholmaren i federations
matchen mot Danmark våren 1915 eller vem som 
gick h.-hb. i Sveriges olympialag 1912, bleve 
ganska säkert svaret det riktiga: "Ragge Wick
sell!". Längst till höger i samma rad står f. d. 
A. I. K:aren Gustaf Johansson från B-laget.

På flyglarna ha vi sex män, som se litet för
ståndigare ut än de andra. Det är också farbrö
derna från old boys-laget, som här fattat posto. 
Ansiktet längst till vänster, skinande som en Lux
lampa (ägaren är verkligen vid Lux!), tillhör Calle 
Jahnzon, fotbollspelare från förgångna tider och 
i närvarande och kommande vikt-, slägg- och 
diskuskastare. Calle var med år 98 re'n‘ i Djur
gårdens allra första bollag, och fanns kvar i “ettan" 
så långt fram i tiden som 1906. Var bl. a. med 
1903 mot Österbro Boldclub, det första danska 
lag som gästat Stockholm samt i den minnes
värda matchen mot Corintians året därpå. Bred
vid sig har Jahnzon Axel Schörling, vilken odöd
liggjort sitt namn genom en speciell bakspark, 
som man ännu ofta kan få se utnyttjas bland
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bollspelarna. Kom in i Djurgården i sällskap med 
Einar Ohlsson och Käck år 1904, från Östermalms 
I. F. Spelade med mot Corintians och gjorde 
matchens enda mål. För svenskarne vill säga. 
De andra gjorde visst 15 stycken! Emellan de 
bägge nämnda, något bakom, står Holmerin, gam
mal B-lagsspelare i Djurgården. På andra sidan 
grinar Hjalmar Skoglundh illa åt kameramannen, 
tänkande på sin justering i den ovan berörda 
matchen mot Österbro, där han och Jahnzon skötte 
backplatserna. Har en gång gjort mål direkt från 
utspark av dödboll. Det tilläts på den tiden! 
Och de nu gällande reglerna häremot äro nog 
obehövliga, ty inte finnas väl många, som göra 
om bravaden! De övriga tvenne äro fotboll
domarne Hj. Bohlin, som förr i tiden och ännu 
den dag som i dag är gärna vill vara med i Djur
gårdssvängen samt Kleiner. Alla dessa "gubbar" 
kan man nu någon kväll få taga i betraktande 
ute på Traneberg, där de träna för en stundande 
kraftmätning uppe i Uppsala. Och ännu finnas 
åtskilligt av tagen från fordom kvar!

Till sist ha vi jämnt ett lag sittande. I övre 
raden ses först Elias ... inte profeten!... Englund, 
en broder till den store David ... inte heller han 
från bibeln!. .. Fagerberg från B-laget, aspirant 
till banda-“ettan'' i vinter, B-lagets målvakt Wi
cander med C-lagets h.-y. Widgren hängande över 
axlarna. Därpå följa Rosberg och Hülphers, re
server till C-laget. Nedersta raden upptager juni
orerna O. Jonsson, Löfberg, G. Pettersson, K. 
Andersson och G. Johansson (ej att förväxla med 
sin namne, "Gurra Plåtis", strax ovanför!)

Och se’n var det slut. Nick Allen.

Svenska serien — olycks
serien.

Äfven de två sista matcherna sluta med 
nederlag.

Djurgården—Örgryte 0—3.
Stadion 1 Juli.
Djurgårdarne mötte till denna match med Karl

strand, Gustafsson, Albihn, Schlaaf och Johansson, 
i kedjan och i försvaret med Hemming, Ekberg, 
Nordenskjöld Johansson, Wicksell och Rudén. 

Och med denna sammansättning tycker man 
nästan att laget skulle kunnat uträtta någon
ting. Äfven mot så svåra motståndare som 
Örgrytarne. Början af matchen såg också 
mer än vanligt lovande ut, och optimistiskt 
lagda Djurgårdsentusiaster som Wåhlin och un
dertecknad profeterade redan efter fem minuter 
om en säker seger för de svartblå. Och hvem 
kunde väl tro annat! Det var en öfverras
kande fart och beräkning öfver kedjans arbete, 
och det var en glädje att se, hur bortkomna Ör
grytes forvards föreföllo, när det gällde ett nappa
tag med våra rifvande, vakna försvarsspelare. 
Karlstrand slängde med öfvertygande kraft in 
flera lyckade centringar, som dock ej lika lyck
ligt utnyttjades af den själfviske Albihn eller den 
långsamma Schlaaf. Men när dessa sveko satte 
vi vårt hopp till Köping, som med sin vanliga 
robusta energi gång på gång bröt sig genom 
Örgryteleden och fick iväg några brännheta kulor, 
som kom oss att med ett halvhögt jubelrop resa 
oss upp från bänkarne — men förtidigt. Den 
jädrans Örgryte-Zander — förlåt uttrycket — 
snappade åt sig kulorna, som det varit den enk
laste sak i världen. I en kvart hade vi och 
6 000 andra åskådare väntat på det mål, som 
enligt alla spel- och naturlagar borde infinna sig, 
men det kom inte. Vi väntade ännu en kvart 
och kanske mera. Hunno med att ytterligare 
tömma vårt förråd på i tryck svåråtergifna ord 
inför Albihns och Schlaafs oförmåga och dess
utom skrika oss hesa i glädjen öfver Hemmings 
lyckade dueller med Örgrytarnes beryktade Mag
nusson. Fortfarande intet mål, trots en tydlig 
öfverlägsenhet från Djurgårdsspelarnes sida. 
Plötsligt stelna åskådarne till af spänning längs 
bänkraderne. Ekberg står ensam — vid en hörn
spark — med bollen framför Örgrytemålet, som 
gapade tomt och öfvergifvet som en spritförsälj
ning under förbudstider, Hvad vi tänkte högt 
och stort om Ekberg i det ögonblicket. Han var 
på väg att bli den stora hjälten, som det svenska 
folket — och vi Djurgårdare särskildt — aldrig
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skulle glömma. Och dagen därpå skulle det stå 
i Idrottsbladet, D. N. och Stockholmstidningen 
med jätterubriker om Ekbergs målskott, det märk
ligaste och vackraste som skjutits mellan Stadion
murarne. Men Ekberg måtte gått i sin egen lilla 
värld. Han såg visserligen bollen men hans tan
kar voro synbarligen hos någon liten flicka på 
andra sidan Slussen. Till henne ville han som 
en hälsning sända bollen och med en väldig 
spark som Frykman inte ens skulle kunnat åstad
kommit under sina bästa krafts dagar, försvann 
lädret ur vår åsyn. Det ryckte visserligen i 
Örgrytemålets nätmaskor, men det var bara af 
lufttrycket, när bollen svepte öfver. Det var tur 
för Ekberg, att han befann sig nere på plan. 
Uppe på läktarne sades så många fula ordom honom 
att han haft stoff till ärekränkningsprocesser 
ända till döddagar och en mansålder däröfver. 
Undertecknad, hvilken liksom så många andra 
endast har ett begränsat tålamod lämnade efter 
denna episod Stadion. Efteråt berättades det, att 
Örgrytarne vunnit matchen med 3—0, att Wicksell 
genom felmarkering och Melcher genom en onödig 
hands voro orsaken till två af dessa och att dess
utom Örgrytarne i fortsättningen spelat bra och 
Djurgårdarne dåligt. Jn.

Djurgården — 
Göteborgs-Kamraterna 0 — 2

Walhalla den 5 Augusti.
Djurgården: Rudén, Backlund, M. Johansson, 

Nordenskjöld, Ekberg, Elmbad; Anton Carlsson, 
V. Jansson, Englund, Schlaaf, Karlstrand. 
Åskådarantalet, 1,746, var ju skapligt, lagens 
sammansättningar däremot mera anmärknings
värda. Djurgården tycktes ha tre eller fyra reser
ver och Kamratlaget var ännu mera defekt. Almén 
och Borssén lågo på landet och Kamraternas en 
gång så berömda innertrio var där också; åtmin
stone till två tredjedelar. Den lille syndfulle 
Schylander har ju råkat ut för Anton Bannståle.

Icke utan en viss öfverraskning segrade emel
lertid Kamraterna med ett mål i hvarje halvtid. 
Och vad för den just nu bekymrade göteborgaren 
var angenämare: de voro en hårsmån men dock 
tydligt överlägsna stockholmarna.

Georg Karlsson, centerforwarden, gjorde med 
all möjlig kallblodighet och beräkning båda 
målen. Högerinnern, Karl Johansson, bland 
andra, sökte göra sin kamrat efter åtminstone 
tre gånger. Men han var antagligen förhäxad 
av Rudén och det övriga rätt stabila försvaret 
och sköt ständigt i magen på målmannen.

Djurgårdslaget blev utan mål. Blott ett tag 
under andra halvtid kunde de ha varit berätti
gade till åtminstone ett mål, sedan Nordenskiöld 
satt mera fart på kedjan än Vicke Jansson. Men 
det ville sig inte!

Spelarna, beklagligt att säga göteborgarna, 
som de mest högljudda, gjorde ibland invänd
ningar mot domsluten. Av sådant får åskådaren 
dåligt intryck, förnämligast av spelarna själva! 
I all synnerhet som dessa ibland roa sig med 
unfair play, som är beklämmande. Utvecklingen 
går i fel riktning, tyvärr.

G. P.

Fotbollsveckan i midten af Juli hade många 
både angenäma och obehagliga öfverraskningar i 
beredskap åt Djurgårdsentusiasterna. Ännu min
nas vi sålunda med tillfredsställelse våra förenings
representanters utmärkta spel i det kombinerade 
Stockholmslaget. Köpings öfverdådiga centerspel, 
som satte liv och färg på Stockholmskedjans 
arbete, hans farliga ruscher och öfverrumlande 
skott. Hemming spelade då sitt bästa spel för i 
år med finfina brytningar och goda uppläggningar 
till forvards, som gjorde honom till matchernas 
bästa halfback. Wicksell var sig lik, outtröttlig 
och vaken och särskildt i finalmatchen mot göte
borgarne fick man tillfällen att beundra hans oför
likneliga fotbollsegenskaper.

Men fotbollsveckan hade äfven en mörk punkt, 
som säkerligen Djurgårdsentusiasterna med allt 
annat än blida känslor erinra sig. Det var den 
stora skrällen mot Akademisk Boldklubb i Stadion 
då Djurgårderne efter ett oanständigt slött spel 
läto sig besegras med 5—1. Säkerligen repre
senterade denna match den hårdaste pröfvostund, 
som de svartblå på mången god dag beredt sina 
beundrare. Det formligen sjöd af förbittring längs 
bänkraderna öfver Djurgårdarnes slumpartade, 
viljefattiga spel, som helt överlämnade dem åt 
motståndarnes godtycke. Själfva Grosshandlare 
Petzén, som aldrig i hela sitt klotrunda liv sagdt 
ett ondt ord om en Djurgårdsspelare, fram
höll för hvem som ville höra på, att fotbollsspel 
och Djurgårdarne voro två saker, som hädanefter 
inte borde få nämnas på samma dag. Och man 
höll med. Grät svor och hejade dessutom om hvar
annat inför Melchers vansinniga missar, Wicksells 
oförklarliga maktlöshet och forvards fumliga för
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sök att åstadkomma någonting, som skulle likna 
anfall. Den enda trösten man hade i all bedrö
velsen var Hemmings helt enkelt storartade spel, 
som kom hans lov att sjungas i många tonarter, 
samt Köpings lyckade målskott ett stycke in på 
på andra halftid. Men vad förslogo dessa ljus
glimtar i en eljest kolsvart natt? — Den kvällen 
och många av de efterföljande kvällarne hade 
det säkerligen lönat sig bättre att leta efter 
en knappnål i en halmstack än försöka finna 
en Djurgårdare nere vid Caféborden i Feiths. 
Ibland kommer man nämligen underfund med, 
att ensamheten är det bästa sällskapet.
Jn.

När Djurgårdarne skulle bli 
Tigertämjare.

Djurgårdarnes försök att en vacker julikväll i 
Stadion slå sig på det hedervärda, men långt 
ifrån ofarliga Tigertämjareyrket höll på att sluta 
illa för de svartblå. Liksom de verkliga djung
larnes behärskare visade sig nämligen Stockholms-
Tigrarne sitta inne med ganska skarpa klor, som 
stundom syntes bita djupare än tämjarnes nog 
så hårda piskslag. Snart var också den allmänna 
uppfattningen uppe på Stadionbänkraderna, att 
Djurgårdarnes debut i det nya yrket inte hörde 
till de allra löftesrikaste. Rudén, som annars har 
namn om sig att vara en oförskräckt herre och 
utan att blinka tål vid den beskaste kritik i Idrotts
bladet, verkade denna kväll mera tillintetgjord, 
när Västermalmstigern, lydande det vackra och 
ofarliga namnet Rudde Johansson, visade sig än 
om Djungelbokens blodtörstiga Shere Khan lifs
lefvande stått framför honom. Och den gamle 
djurvännen och djurimitatören Ekberg, som är 
du och bror med hvarenda liten vovve, som 
trampar omkring mellan tullarne, hade nu inte 
den ringaste nytta af sina försänkningar inom 
djurvärlden. Men äfven de öfriga Djurgårdarne 
kände sig bortkomna som om de gått vilse i en 
urskog, och hade inte de höga Stadionmurarne 
stått som ett oöverstigligt hinder i vägen skulle 
de bestämt velat springa från alltsamman. Endast 
Hemming utgjorde ett aktningsvärdt undantag 
och dokumenterade sig som en ingalunda för
aktlig djurpsykolog, som kunde hålla både tre

och fyra fräsande Tigrar på afstånd. Själf för
klarade sedan Hemming, att han hela tiden endast 
left på erfarenheterna från den tid, då han som 
liten var på ständig krigsfot mot portvaktens 
katt hemma på Kungsholmen. Nu såg man som 
sagdt med förvåning, hur den lössläppta tiger
flocken, hetsad af publikens skrän, utöfvade ett 
formligt skräckvälde bland de svartblå nere på 
arenan, och förgäfves väntade man på att de senares 
jaktinstinkter skulle vakna till lif.

Men hur det var tröttnade Djurgårdarne helt 
plötsligt på sina statistroller i detta moderna 
gladiatorspel — det var ju de som skulle jaga 
och inte tvärtom — och så fick man upplefva 
hvad ingen Djurgårdsentusiast trodde vara möjligt 
— det gamla Djurgårdshumöret, som förr kom 
våra pojkar att uträtta det omöjliga, satte åter 
sin prägel på deras uppträdande. Med en snabbhet 
i scenförändringen, som skulle hedrat en Max 
Reinhardts regikonst, ändrade skådespelet nere 
på arenan karaktär, och liksom lejonen på Slotts
backen började Tigrarna att sticka svansarne mellan 
benen. "Hej, så skall piskan gå", tjöt den storm
förtjusta Djurgårdsdelen af publiken, när Tigrarne 
spaka som lamm, föstes af Djurgårdarne upp i 
ett af Stadionhörnen, och man behöfde inte alls 
ta fantasien till hjälp för att konstruera fram en 
bild, om hur det en gång kommer att ta sig ut 
under det tusenåriga rikets lyckodagar.

"Nog ha vi snälla husdjur hemma i Köping", 
förklarade också efteråt Köpings-Gustafsson, "men 
jag skulle nästan vilja byta ut dem mot ett par 
Tigrar, så snälla och villiga voro de, när man 
förstod att ta dem på rätta viset". Jn.

Tänkte Djurgårdens bollspelare 
aldrig på allvar, att de skulle hämta hem di
striktsmästerskapet i fotboll, när de ställde upp 
till denna tävlan? För oss, som från åskådar
platserna följde våra spelares insats i distrikt
mästerskapsmatcherna, föreföll det nämligen som 
om de tyckt det gjort detsamma, hur det gått. 
Vinna vi, är det bra, och förlora vi.... ja, det 
gör detsamma. Mot Reimersholmslaget fanns 
det visserligen inga möjligheter att Djurgårdarna 
skulle kunna förlora, men deras spel var ändå 
så svagt och innehållslöst, att varenda en, som 
åsåg matchen, kände på sig, att mot nästa lag 
skulle katastrofen komma. Och när de så mötte 
Kamraterna, kom mycket riktigt det oundvikliga. 
Med en seger, 3-2, kunde dessa våra gamla 
antagonister från fordomdags plåna ut ännu en 
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rest af Djurgårdens anseende och publiksympa
tier. Det hjälpte inte, att Einar Olsson spelade 
med i kedjan. Det blef ändå aldrig någon mening, 
något allvar i dess arbete. Inte heller hjälpte 
det, att Bång satt på läktaren och anropade högre 
makter, att hans skyddsling, underbarnet Abbe, 
skulle hedra honom och juniorlaget med att 
skjuta mål. Försynen måtte haft sina ögon rik
tade åt annat håll, och Abbe fick aldrig någon 
chance att skjuta. Men det var inte bara Bån
gens Abbe, som var omöjlig. Hela Djurgårds
laget — utom Hemming — spelade med en säll
spord slöhet, och själfva Wicksell föreföll emel
lanåt, som det var första gången i sitt lif, han 
sprang efter en fotboll. Luckan ilsknade till — 
det hör till vanligheterna på sista tiden — och 
skrek till undertecknad: "Skrif i Medlemsbladet, 
att det är bara Hemming, som kan spela fotboll 
i hela Djurgårdslaget". Utom Hemmings verkligt 
goda arbete var det endast Englunds påpassligt 
och vackert inspelade mål, Djurgårdens första 
under matchen, som är förtjänt af att upptecknas. 
Kanske möjligen Melchers fina skalle, med hvilken 
han räddade en till synes omöjlig situation fram
för ett tomt Djurgårdsmål. Men Melcher hade 
förut spelat så huvudlöst, att man knappast kunde 
afgöra om räddningen berodde på tur eller skick
lighet. Kamraternas tre mål — af hvilka ett 
gjordes på straffspark — kommo som välförtjänt 
resultat af ett arbete, som var lika gott som 
Djurgårdens var dåligt.

i samband med festligheten spelades mellan ett 
lag från Köping och Djurgårdarne förtäljde dess
utom samma rykte, att den representerade höjd
punkten af hvad som i den vägen presterats i 
Antons födelsestad. Hvad som dock mest för
vånade oss hemmavarande Djurgårdare var, att 
de. svartblå vunno matchen med 1 — 0. Enligt 
hvad förfarna tolkare af Djurgårdens sibyllinska 
böcker utforskat skulle nämligen Djurgårdarne 
inte kunna vinna en seger krigsåret 1917, såvida 
ej intendenten Jönsson spelade centerforward i 
laget. Och det har Jönsson hittillsdags ej velat, 
under ett blygsamt men alldeles oberättigadt fram
häfvande af, att det finns bättre bollspelare än han 
i föreningen. Sen fingo vi emellertid höra, att 
det var Köpingsspelaren Landgren, som gjordt 
målet åt Djurgårdarne. Af artighet eller kanske 
på en vink af Kalle Gustafsson trodde de denna 
sommar hårdt pröfvade och följaktligen ganska 
skeptiska Djurgårdsentusiasterna.

Kalle Gustafsson, allias Köping, som nu
mera gästat Djurgårdslaget flera gånger än han 
själf har reda på, tyckte för en tid sedan att det 
kunde vara på sin plats, att Djurgårdarne i sin 
ordning gjorde en återvisit hemma hos honom — 
i Köping.

Stadsfullmäktige voro af samma mening, och 
då dessutom den nya idrottsplatsen i staden skulle 
invigas, kunde inga bättre än Djurgårdarne lämpa 
sig för att ge denna historiska händelse dess 
rätta och värdiga karaktär.

Och så kom det sig att Ekberg, Schlaaf, Eng
lund, Elmblad, Hemming, Jonsson och några 
andra fingo det ansvarsfulla värfvet sig anförtrott 
att representera Djurgården, när den stora dagen 
ändtligen var inne.

Några mera ingående detaljer från detta besök 
känner tyvärr ej undertecknad, men ryktet har 
velat förtälja, att både staden Köping och invig
ningshögtidligheterna gingo helt i Djurgårds
entusiasmens tecken. Om den fotbollsmatch, som
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