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En bild från massakerdagen i Stadion den 21 okt.
Einar Olsson och Köping våga lif och lemmar framför Göte borgs-målet
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Den stora Djurgårdsmassakern
eller

Göteborgarnes nya stridsmetoder i Svenska
fotbollsmästerskapet
Motto:

Hemskt, sa’ Rydingen.

Djurgårdshumöret — det gamla och bepröf
vade — svek ej heller denna gång trots de
många profetiorna om motsatsen. Men — det
måste erkännas — äfven den inbitne Djurgårds
entusiasten kände sig en smula tveksam om ut
gången när han före matchen slog sig ned på
Stadionbänkraderna. Det var ju mot federations
hjältarne Lunds och Schyllanders elfva, som stri
den gällde, och hvem kunde då blifva bestån
dande.
Men vi Djurgårdsentusiaster äro nu en gång
för alla stora optimister. Vi minnas bara seg
rarne, triumferna och komma aldrig ihåg neder
lagen och missräkningarne. Innerst inne i hjärtat
satt därför i alla fall en gnista af hopp, och det
behöfdes endast, att de svartblå spelarna visade
sig, och den flammade upp till verkligt lif —
grabbarne skola säkert klara sig. Wicksell, Kö
ping, Knata, Rudén! Inför dem försvann med
ens den fruktansvärde Lund, den listige Schyl
lander och den oöfverträffade Göteborgs-Karlsson.
Och så snart spelet börjat ökades tillförsikten.
Djurgårdarne stodo sig godt gentemot de fruktade
motståndarne. Med samlad styrka redo Djur
gårdarne ut de första verkligt farliga attackerna,
men sedan var det ingen som kunde förstå, att
det var Ceves i ord och bild så mångprisade
spelare, som nu väntats förvåna Djurgårdarne och
Stockholm med sina prestationer. Eller var det
de svartblås från början hårda och energiska mot
stånd som bröt udden på gästernas anfallsför
måga? Djurgårdarne spelade också som aldrig
förr. Ej ett ögonblick läto de sin uppmärksamhet
slappas, och de mest kritiska situationer reddes upp
med den kraft, som endast den själfsäkre kämpen
är i besittning af i farans ögonblick. Men kampen
hårdnade till. Häpna märkte säkerligen göte
borgarne, att de yttersta medlen måste tillgripas,
om segern skulle vinnas. Ceve vred sig ängslig
på sin stol uppe på pressläktaren — Djurgår
darne pressa ju — och Idrottsbladets Topsy knöt
näfven i ilskan, hvar gång Wicksell stoppade ett

anfall, eller Rudén fångade en farlig boll. Djur
gårdarne skulle förlora hade Topsy bestämdt —
trots Idrottsbladets ironiska tippning om mot
satsen.
Men Djurgårdarne bleknade ej inför gästernas
realistiska stridsmetoder. De endast spände kraf
terna till nya motstötar. Med böjdt hufvud och
energiskt knutna näfvar bröt Nordenskjöld som
Djurgårdsstyrkans idol fram genom motståndar
leden slog ned deras anfall och byggde upp nya
åt de svartblås forwards. Och Liten, Knata och
Köping följde vinkarne och gjorde lifvet lika
surt för Lund, som det någonsin kunde varit
under den danska dagen. Långa stunder var
det ej en kamp om bollen, det var en strid man
mot man, och när Djurgårdskedjan gick till an
fall hade den mera en känsla af att gå fram mot
en skyttegraf med kulsprutor — så decimeras
hastigt leden — än mot motståndare, som endast
hade sina dobbade skor som stridsmedel. Krasch.
Där stöp Ekberg,som om han fått minst ett dussin
kulor i kroppen. Han reste sig visserligen upp,
men hans mödosamma stapplande steg och fåfänga
försök att fortsätta spelet visade endast, att han
för denna gång var ur leken.
I stället drogs Hemming ned från högeryttern
till Ekbergs plats, och denna senare fick sig en
statistroll tilldelad på högervingen, där hans mest
ansträngande arbete bestod i att be sina med
spelare för lif och pina ej spela någon boll till
honom.
Göteborgarne drogo vidare på sitt härjartåg.
Djurgårdarne som, när de sätta den sidan till,
ej heller äro Guds bästa barn, svarade med lika
hänsynslösa motstötar, som kommo Hjelm, Schyl
lander och deras kamrater att hufvudstupa tumla
tillbaka. De trängde åter fram och ur röran af
kroppar, som slungades mot hvarandra framför
Djurgårdsmålet hämtades en ny invalid, Back
lund, fram. Än mera hopa sig olyckorna öfver
Djurgårdarna. Köping slogs formligen i spillror
vid en kollision med en eller ett par göteborgare,
och litet hvarstans på åskådarläktarna började man
leta efter eventuella Köpingsouvenirer. Men Pelle
Ekenberg, som är en rask herre, ingrep, plockade
samman, hvad han i en hast kunde hitta och
fick så verkligen ihop någonting, som åtminstone
liknade Köping och placerade det i stridslinjen.
Djurgårdsentusiasterna uppe på läktaren börja
de känna sig oroliga. Hur skall detta sluta.
Endast Topsys anlete sken af belåtenhet och Ceve
spetsade segervisst sin penna. Nu skulle snart
det vinnande målet noteras.
Inför göteborgarnas vilda framfart var dock snart
hela publiken vunnen för Djurgårdarne, och den
sedan förra söndagen så populära Lund fick i
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rikaste mått erfara, att publiken förstår att skilja
på godt och ont — äfven när det gäller dess
mest förklarade gunstlingar. "Heja Djurgårdens
tre forwards" tjöto åskådarne och de tre ännu
hela Djurgårdarnes anfallsmän arbetade för lif
vet, härligt understöddaaf en halfbackskedja hvilken
stod rotfast som eken i stormen. Mellan i makt
löst raseri spelande göteborgare kilade Knata och
Lill-Einar fram. Gång på gång sväfva de i ögon
skenlig lifsfara, men de stanna ej, förrän de gett
Karlsson i målet en hälsning, som flera gånger
håller på att bringa honom ur fattningen. Då
gör Lill-Einar ett luftsprång i stridsifvern och dim
per från större höjd än Stadiontornen som en
annan Zeppelinbomb ned öfver Almén. Hvar
ken Lill-Einar eller Almén kreverade vid
sammanstötningen, men Lill-Einar måste som syn
dabock för sina egna och göteborgarnas synder
lämna planen för 5 minuter. Nu har göteborgsförsvaret endast Knata och Fredberg att rikta sin
uppmärksamhet på. Fredberg spelade försiktigt
och undgick på så vis att smulas sönder, men
Knata som ilsknat till gick oförfäradt på för att
om en stund möta sitt öde i form af en våldsam
spark, som för hundra elfte gången satte Pelle
Ekenberg i arbete. Fredberg ensam. Då dök
Lill-Einar åter upp, och dessutom gjorde invali
derna Köping och Ekberg ett sista försök att
spela fram bollen, ett försök, som endast visade
deras goda vilja och hur illa de blifvit skamfi
lade i stridshettan. Djurgårdarne pressa. Man
ville knappast tro det, men ändock var det så.
Gentemot Djurgårdsförsvaret, där hvarje man
spelade högt öfver sin vanliga form, stodo göte
borgarnes anfallsmän maktlösa, och de få skott
som kommo voro mer välmenta än farliga för
att på något sätt bringa Rudén ur fattningen.
Den sista aningen om, att det utkämpades en fot
bollsmatch försvann. Planen var ett enda virr
varr af upphetsade spelare, som med fullständigt
bersärkaraseri stormade löst mot hvarandra, och
öfver alla dessa vanvettiga tumultscener svepte
som ett tjutande oväder åskådarnes skrän. "Här
ifrån komma aldrig grabbarne med lifvet", suc
kade hesa och utskrikna Djurgårdsentusiasterna,
när de sågo sina favoriter som röda fläckar —
Djurgårdarne hade den färgen på sina tröjor —
ligga strödda på planen eller haltande stappla
omkring, sedan en göteborgs stormvåg dragit
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fram. Men de glesa Djurgårdsleden vacklade ej
ett ögonblick. Ensam höll Hemming två, tre
göteborgare stången. Omsvärmad af motståndare
bröt ändå Wicksell väg för bollen, och den lem
lästade Backlund utvecklade en kraft, som ställde
själfva den järnhårda Melcker i skuggan. Nå.
Gudskelof! Domarens pipa blåste — kampen
var slut.
Stridskämparne vacklade eller leddes ut från
planen, skränen tystnade och inne i afklädnings
hytterna började arbetet med att reparera skadorna,
som striden lämnat efter sig. "Alla Djurgårdarna
äro vid lif", löd bulletinen till de många vän
tande utanför, "fast Ekberg säkert och kanske
också Köping kunna inte mera detta år visa sig
på fotbollsplanen.
"Resten stryker väl med på Ullervi om fjorton
dagar" inföll en röst ur hopen, när förlustlistan
kungjorts.
Jn.

Juniorlagets matcher.
Djurgården—Råsunda 5—0.
Ja, den matchen är inte mycket att tala om.
Djurgårdarne togo naturligtvis genast hand om
spelet, som de behöllo till matchens slut. Första
halvtid gjordes visserligen ej mer än ett mål, men
det får skyllas på oturen att de ej blefvo flera
och så till en liten del forvards rädsla för att
skjuta. Djurgårdens öfverlägsenhet var emellertid
så stor, att till och med Kurre gick över halva
planen och försökte sig på långskott.
Andra halvtid gick det litet bättre för de kristna.
Då sattes den riktiga farten på spelet, så att
Råsunda på långa vägar ej orkade följa med.
Då plockade Lulle in 1, Jocke 1, Kille 1 och
Abbe 1 mål. Råsunda kommo någon gång över
sin planhalva, men genast voro Göken eller Kurre
framme och sade stopp. Bergvall hade det tråkigt
i gluggen och jag skulle råda honom att ta med
sig en väckarklocka till nästa match. Annars
kanske står han och somnar ifrån det hela.
Ade.
Djurgården—Johanneshof 1 — 0.
Den matchen hade Bång emotsett med inte så
litet nervositet. Var man än träffade Bång nog
var det första ordet han sade: "Akta er för Jo-
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hanneshof, grabbar". Alltid gick han och joll
rade om hur vi lättast skulle kunna göra mål och
för att inte tala om hur många vi skulle göra
sedan. "Om ni lägger tillbaks bollen med det
samma efter avspark till Abbe och springer upp
mot målet så passar Abbe och då har ni bara
att göra sylen sedan". Jo, det förstodo pojkarna
så tydligt, men inte blef det något mål gjort
för det.
Första halvtid började dock bra för Djurgårdarne.
De hade tur i lottdragningen och spelade därför
med sol och vind i ryggen. Följden blev att
spelet för det mesta fördes på Johanneshofs plan
halva. Men som sagt resultaten läto vänta på
sig. Ute på plan spelade nog pojkarna bra, men,
när de sedan kommo framför målöppningen tap
pade de alldeles koncepterna. Det såg nästan
ut som om första halvtiden skulle sluta utan
något mål. Men det hade tydligen inte Kurre
tänkt sig. Han tyckte att forwards inte alls skötte
sin uppgift som de skulle göra, varför han kliade
sig i huvudet ett tag och funderade. När det
så blev hörna nere vid Johanneshofs mål var
situationen klar för Kurre: nu eller aldrig. I
röran framför målet kommer bollen sakta rullande
fram till Kurre, som hade gått högt upp. Kurre
tar hand om den, sneddar ut på vänstersidan
och bränner i väg med ett fyratio-metersskott
rätt in i högra hörnet. Strax efter gick pipan
för halvtid. Det var alltså i grevens tid, som
Kurres målskott kom.
Andra halvtid trodde jag, att det skulle gå
bättre, enär Bång under halvtid hade varit inne
och givit pojkarna stränga instruktioner, men fort
farande hjälpte det inte ett dugg. Hela den halv
tiden förflöt utan att ett enda mål gjordes, fast
det fanns åtminstone tre tillfällen att näta, men
som totalt sumpades bort. Jag för min del tyckte
att det var längesedan pojkarna spelade så dåligt.
Den enda som var sig lik var Lulle. Bergvall
hade efter vanligheten litet eller ingenting att
göra och önskade, att han aldrig gått hemifrån
så där tidigt på söndagsmorgonen.

Den andra Tigermatchen blef en se
ger (3 — 2) för Djurgårdarne.
Det har varit tunnsådt med "stora dagar" för
vår idrottsplats ute vid Traneberg den här sä
songen. De minskade kommunikationsmöjlighe

terna ditut och Stadions förmåga att samla åskå
darmassor af mera gigantiska proportioner har
gjort, att Djurgårdarne förlagt sina flesta matcher
till idrottsborgen uppe vid Valhallavägen. Det
har egentligen endast varit tredjelaget och junio
rerna — andralaget vill man ju helst tala så litet
som möjligt om — som bildat förgrundsfigurer
na i den idrottsliga taflan ute vid Traneberg, och
den som i Medlemsbladet varit i tillfälle att stu
dera dessa bägge lags framgångar förstår då, att
den taflan ingalunda saknat vare sig färg eller
intresse. Men den stora larmande, jublande pub
liken har fattats därute. Den har ännu ej fått
ögonen öppna för hvilken betydande personlighet
tredjelagets Pjutten är, och den tror fortfarande att
det ej finnes någon annan Elias än den gammal
testamentlige, trots Bångens upplysningsverksam
het. Därför må man ej förundra sig öfver, om
innevånarne ute vid Äppelviken efter sommarens
relativa lugn söndagen den 23 sept. kände sig
en smula brutalt väckta ur sina eftermiddagsfun
deringar af vilda jubelskrän från Djurgårdarnes
idrottsplats. "Nu måste bestämdt Köping, Knata
eller Einar Olsson gjort ett mål ute vid Traneberg"
sade de häpna till hvarandra, "då brukar alltid
fönsterrutorna skallra på det här viset."
Antagandet hade också sin riktighet. Den da
gen passade nämligen Djurgårdarne på att ge
Tigrarne det nederlag, som de ej hunno med un
der fotbollsveckans sammandrabbning med de
gulrandiga. Denna gång togo nämligen Djur
gårdarne sin sak med mera allvar, och det var
väl ingen af de 3,000 åskådarne vid Traneberg,
som vid något tillfälle under matchen kände sig
tveksamma om, hvar segern skulle hamna.

*
Djurgårdslaget bestod af följande spelare: Ru
dén; Johansson, Gustafsson; Nordenskjöld, Wick
sell, Ekberg; Karlsson, Ohlsson, Gustafsson, Söder
berg, Fredberg. Backen Gustafssson var ny för
dagen. Under sin föregående fotbollsbana lär
han ha gått under smeknamnet "niggern". Men
om det var därför, att han i sitt gamla lag (Bal
tic) någon gång representerat en mer än vanligt
mörk punkt — gamla synder äro som bekant
svåra att tvätta ur — så jäfvade han likväl denna
svåra misstanke hos undertecknad genom att nu
prestera ett utmärkt spel.
Genast från början märkte man att de svartblå voro i stridshumör, och trots den hårda mot
vinden började deras forwards att svärma om-
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kring det bakre Tigerförsvaret. Särskildt Köping
tycktes besjälad af en brinnande arbetslust, men
då bägge backarna visade honom en alltför när
gången uppmärksamhet misslyckades grundligt
ett par af Köping i stor stil påbörjade genom
brott Likaså gjorde Anton ett tafatt försök att
lura bollen bakom Peta, men Petas list segrade
dock öfver Antons goda vilja. Snart glömdes
också den lilla episoden inför några skarpa an
grepp, som Tigrarna satte igång med, men äfven
dessa afvisades lugnt och säkert af Rudén. Tig
rarne ville dock ännu ej släppa taget och Nocke
och Melker svuro säkerligen mellan tänderna
öfver Max Linders, Rudde Johansson och Peter
sens små öfverrumplande passningar, som mer
än en gång höllo på att bringa våra båda pålit
liga försvarspelare ur fattningen.
“Gud vare lof", suckade Djurgårdsentusiaster
na på läktaren och drogo samtidigt en lättnadens
andedrag, när de svartblå ändtligen med förena
de ansträngningar lyckades driva de gulrandiga
tillbaka och åter kunde draga spelet öfver till
Petas gränstrakter. Och anfallen, som Djurgår
darne nu startade, fullföljdes med fart och kläm.
Knata kanske gick en smula för mycket på egen
hane, men så öfverraskade han i stället emellanåt
med att lägga ut fina bollar både till höger och
vänster. En af dessa skjutsade Einar Olsson all
deles utanför stolpen. Ett par andra tog Fred
berg med synnerlig omtanke hand om och för
vandlade till goda centringar, som dock svårt
misshandlades af kamraterna i kedjan.
Fredberg, som sålunda lyckats få in flera vackra
centringar, där man ej nog kunde beundra deras
skrufning in mot målet, blef däremoten besvikelse så
snart det gällde att skjuta målskott. Då blef han
famlande och osäker och man kände en intensiv
längtan efter Karlstrand, som här skulle smällt i
med ett af sina beryktade snedskott. Men det var
ej endast Fredberg, som skänkte bort måltillfällen.
Två gånger hade sålunda Köping målet öppet
och sköt åt skogen, och om Einar och Knata
hade lagt bara en liten smula mera kraft i ett
par välriktade bollar skulle säkert Peta måst
släppa dem förbi sig. Nu räddade han med
knapp nöd.
Först med andra halftiden började Djurgårdarne
komma i den rätta farten. Med jämna mellanrum
följde anfallen, men skotten som afslutade de
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samma, stannade alltid hos Peta. Det var då
t—n, frågade man sig, skall det aldrig bli mål.
Med våra präktiga halfbackar som stödjepunkter
behärskade nämligen Djurgårdsforwards helt situa
tionen. De passade, dribblade och sköto i oänd
lighet, men som sagt utan resultat. Då kom
öfverraskningningen. Ett ögonblick slappnades
Djurgårdarnes uppmärksamhet — tillräckligt för
Tigrarna att samla sig till en motstöt. Den lyckades
och med en öfverrumplande boll skaffade Krantz
sitt lag ledningen. Det skar i hjärtat på Djur
gårdsentusiasterna på läktaren, men de sågo på
sina klockor och tänkte: Det finns tid och det
finns således hopp. Och ett par sekunder efteråt
— stormande jubel — utjämnade den oförbränne
lige Köping med ett af sina vackraste skott,
vackrare än något af dem som Petzén skildrat
för oss under sina många föredrag ur Djurgårdens
ärorika fotbollshistoria.
Framgången eggade till nya ansträngningar, och
Petas mål sväfvade i ständig fara. Backen Öberg
hjälpte Djurgårdarne på trafven och skänkte dem
en straffspark genom att taga bollen med hand,
och Wicksell utförde domen utan något miss
grepp 2—1. Sedan sumpade Anton åter ett par
måltillfällen, men då fick Köping hand om bollen,
gick igenom hela Tigerförsvaret, som ändå nästan
vältrade sig öfver honom och gjorde ett lika stor
slaget mål som sitt första.
Tranebergsläktaren gör sin upphofsman all
heder,ty man hade knappast trott,att den skulle kun
na rida ut den jubelstorm, som nu följde. Att sedan
Köping sköt ännu ett skott på Peta, Einar en
boll i ribban och Knata en i stolpen inver
kade ej nämnvärdt på Djurgårdsentusiasternas
goda humör. Ekberg kom oss visserligen åter
att tänka på lyckans obeständlighet genom att
hjälpa Tigrarne till ett andra mål, men då strax
efter domarens pipa bekräftade Djurgårdssegern
var det ingen, som ville misshandla Ekberg för
den saken.
Alliansens andra Köpenhamnsbesök
åtföljdes af en lika stor skräll som dess första i
våras — ett nederlag med 0—7. K. B:s spelare
befunno sig i sin högsta form, under det Allian
sens representanter tycktes ha saknat det viktigaste
af allt för framgången — entusiasm och seger
vilja.
Dessutom var Alliansens lag illa kombineradt
och led betydligt af den fuktiga, hala spelplanen.
Danskarna fingo fara fram nästan som de ville
och af de deltagande Djurgårdsspelarne, Köping,
Söderberg, Nordenskjöld, Ekberg, Johansson och
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Rudén var det endast Rudén och Ekberg, som
funno nåd inför kritikens ögon. Särskildt Rudén
visade sig från sina bästa sidor trots han blef
illa åtgången af Wolfhagen — men kunde ändå
ej hålla målsiffran inom anständighetens gränser.
Ekbergs centerhalfbacksspel lär sålunda också ha
hört till matchens ljuspunkter, men de öfriga —
frånsedt ett farligt skott af Köping - skötte sig
medelmåttigt eller under medelmåttan.
Under andra halftiden fick Djurgårdaren Eng
lund rycka in för den justerade A. I. K-aren
Svedberg, men han hade heller icke någon fram
gång med sig. Att danskarne emellertid kände
sig nöjda med sin dag, i hvilkens lyckliga resultat
då sågo ett lofvande omen för den svensk-danska
federationsmatchen, framgår af följande litet skade
glada rader hämtade ur en dansk tidning.

Föreningsmästerskapen i skjutning äga
rum vid Saltsjöbaden söndagen den 4 november.
Täflande afresa till Tattby station kl. 11 fm.

*

*

K. B-arne voro denna gång sina gäster him
melsvidt öfverlägsna. De fingo sju mål, men
skulle säkerligen haft sjutton. Svenskarne fingo
inte ett enda, fast de kanske kunde varit förtjänta
af ett litet tröstmål. Men inte ett dugg mera.
En af deras spelare (Svedberg) blef helt massa
krerad vid en sammanstötning med Gyddenstein.
Den stackaren visste icke att en sådan kollision här i
Danmark är liktydigt med själfmordsförsök, och
statistiken visar, att metoden i nittionio fall på
hundra verkar ofelbart. Wolfhagen gjorde för sin
del ett försök att taga lifvet af den svenska mål
vakten. Men denne blef endast invalid på kuppen.
Försöket blef alltså ej så vällyckadt
Det är ganska underligt förresten, att Wolfhagen
är så blodtörstig. Han är nämligen i många
andra hänseenden en rätt blödig natur. Tro
värdigt folk berättar, att de t. o. m. sett honom
gråta öfver Bethoven eller Chopin.
Svenskarne ha ingen anledning att känna sig
nöjda med sin dag, men de svuro att hämnas
vid federationsmatchen. Och så åto de vår goda
mat, och drucko en hel mängd koppar kaffe på
denna. Och de döda åto allra mest(?). Det är
det vackra med en fotbollskamp att efteråt samlas
vän och fiende
alldeles som i Valhall
och
fylla sina magar med fläsk och mjöd. De låta
icke solen gå ned öfver sin vrede.

Notiser och meddelanden.
Djurgårdens I. F:s medlemmar kallas
till allmänt sammanträde onsdagen den 7 nov.
kl. 8 em. i föreningslokalen, Stadion.

*

Djurgårdens skidafdelning kallas till all
mänt sammanträde tisdagen den 13 november
kl. 8 em. i föreningslokalen, Stadion.
Alla torde infinna sig.

*

*

Distriktmästerskapen på skidor ha för
1918 tilldelats Djurgården. Den kombinerade
back- och teränglöpningen kommer att äga rum
i samband med invigningen af den nya skid
backen vid Hammarby gård.

*

Djurgårdsbasaren, som annars om åren
varit en af säsongs-evenemangen har denna höst
måst inställas. Men den återkommer — med
friska krafter och nya öfverraskningar ett annat år.

*

Badkuponger till Centralbadet till salu hos
kassören. Obs.! 20 % rabatt.
Expeditionen i Stadion hålles öppen tisdagar
och fredagar kl. 7,30-9 em. Alim. Tel. Ö. 18 25.
Brottarna ha nu börjat igen efter sin sommarvila och träningen bedrifves som vanligt tisdagoch fredagskvällar. Men var ha vi boxarna?

REGINA
Kägelsalonger
Rekommenderas

Stockholm 1917. C. A. Löjdquists Tryckeri.

